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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 D’OCTUBRE 
DE 2017, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD 
 
A Cubelles, el dia 17 d’octubre de 2017, a les 18:31 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. José M. Ardila Contreras, 1r tinent d’alcaldia. 
 

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia. 

 
Sr. Narcís Pineda i Oliva, 4t tinent d’alcaldia 

 
Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 5è tinent d’alcaldia. 

 
Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 

 
Sr. Agustí Casanovas i Borrell, regidor del Grup Municipal d’esquerra Republicana 
de Catalunya 

 
Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
Sr. José Manuel Écija Albalate.  

 
-Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 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. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de 
Cubelles. 

 
Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  

 
Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC. 

 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
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corporació  
 
Hi assisteix també el Sr. Noël Casals Ramon, Interventor accidental de la corporació 
segons Decret 651/2016, de 15 de desembre. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 19 DE SETEMBRE DE 2017 
 
Es sotmet  a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

 
1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 28 DE SETEMBRE DE 2017 
 
El Sr. Tribó indica que a la seva intervenció de l’últim paràgraf de la pàgina 6 caldria 
afegir l’explicació del per què demana que es depurin responsabilitats quedant 
redactat de la següent manera: 
 
 “El Sr. Tribó diu que arrel de l´informe que ha demanat l’Ajuntament s’haurien de 
depurar responsabilitats de qui i de per què es van deixar d’enviar les cartes per al 
pagament fraccionat del segon rebut de l’IBI i que això no quedés impune.” 
 
Es sotmet  a votació l’acta, amb l’esmena incorporada, i s’aprova per unanimitat 
dels membres de la corporació. 

II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- Sobreseïment de les accions contra la recaptació. 
 
El conegut com el ‘cas del recaptador municipal’, pel qual l’any 2009 es va posar en 
coneixement de la fiscalia un presumpte delicte de malversació de fons en la 
recaptació dels impostos municipals * , es tanca per manca de base delictiva.  
 
Els fets es remunten a l’octubre de 2009, quan el Govern municipal (PSC, CiU i ERC) i 
part de l’oposició (ICV, PP i ICb) van presentar davant del Ministeri Fiscal de Vilanova i 
la Geltrú un informe encarregat per l’executiu perquè es determinés la possible 
existència d’un possible delicte de malversació de cabals públics en la tasca de 
l’empresa de recaptació municipal de *** entre * i *. Aquest any es va traspassar la 
recaptació dels tributs a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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El jutjat d’instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú va ser l’encarregat d’engegar les 
diligències prèvies únicament contra ***. En cap moment, però, l’Ajuntament de 
Cubelles va presentar querella ni es va personar com a acusació particular, deixant la 
responsabilitat de determinar un possible delicte al jutjat.  
 
En paral·lel, l’abril de 2010, ICV, PPC i ICb van presentar un escrit al Tribunal de 
Cuentas denunciant les presumptes irregularitats recollides a l’informe. Després de 
diverses vicissituds entre aquest tribunal i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el 
Tribunal de Cuentas va recuperar la instrucció el maig de 2015  i l’octubre del mateix 
any va emetre un auto pel qual declara que “no procedeix a la incoació de procediment 
per reintegrament per abast” i ordenava l’arxiu de les actuacions.  

 
Per la seva banda, el procés penal instruït pel número 5 de la capital del Garraf, 
basant-se en aquesta resolució del Tribunal de Cuentas i el testimoni de l’única 
persona investigada, ***, emet auto de sobreseïment el setembre de 2016 per no 
haver base per imputar cap delicte penal.  

 
D’aquesta manera queda acreditat que l’actuació de *** no va ser, en cap cas, delictiva 
i exonera de qualsevol responsabilitat tant a *** com als governs municipals del 
període 1982-2007. Cap càrrec electe municipal d’aquest període, en què 
majoritàriament va governar l’Entesa per Cubelles, han estat ni denunciats, ni 
investigats, ni imputats per cap delicte.  
 
2.- Agraïment de l’Alcaldessa de Barcelona 
 
L’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat carta d’agraïment per la recepció del 
llibre de condolences signat pels veïns i veïnes de Cubelles en relació a l’atemptat del 
passat 17 a les Rambles de Barcelona. 
 
3.- Resolució del Síndic de greuges en relació a la llar l’Estel 
 
El passat 22 de setembre, el Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. Rafel Ribó, va 
respondre a unes queixes ciutadanes en relació a la decisió del Govern municipal de 
concentrar el servei de llar d’infants municipal a l’edifici de La Draga. El Síndic 
manifesta que “la decisió de l’Ajuntament de Cubelles es troba motivada per raons 
d’interès general” i que “el fet que la decisió hagi recaigut en el centre on estaven 
escolaritzat els vostres fills es relaciona amb un element objectiu com és l’ocupació 
presentada pel centre el curs passat”. Finalment, conclou que “no observo indicis 
d’irregularitat en la decisió de l’Ajuntament [...] tenint en compte que s’ha garantit la 
continuïtat de l’escolarització de tots els infants del municipi”. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
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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 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 personal.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
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. 51/17, de 14 de 
setembre, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els 
següents: 

 

DF 
Data de 

l'objecció 
Import de 
l'objecció 

Reparament DA i data 

  397/17 09/08/17 2.591,82 € 

REPARAMENT. Article conculcat: 23.3 TRLCSP, Reparament per 
encavalcament contractes.  
Contracte menor de serveis de control d'accessos i control del recinte 
de la Festa de la Verema. Aprovat per Resolució de la Regidoria de 
Turisme, Comerç i Fires núm. 25/2017 de 30/08/17. 

DA 491/2017 
de 09/08/17 

398/17 04/08/17 1.147,50 € 

REPARAMENT. Article conculcat: 23.3 TRLCSP, Reparament per 
encavalcament contractes.  
Contracte menor de servei preventiu d'ambulància per la Festa de la 
Verema. Aprovat per Resolució de la regidoria Resolució de la 
Regidoria de Turisme, Comerç i Fires núm. 24/2017 de 30/08/17. 

DA 491/2017 
de 09/08/17 

471/17 10/09/17 197.136,40 € 
REPARAMENT Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
13/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de SETEMBRE 2017, 
relació de factures núm. 51/02017 aprovada per JGL 13/09/17 

DA 517/2017 
de 12/09/17 
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486/17 25/09/17 

 1.829,88 € 
5.778,85 € 
5.964,45 € 

 

NÒMINA 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.  
-Pagament hores extraordinàries quan no consta acreditada 
realització de jornada ampliada per part de la policia des de LPGE 
2012. Gratificacions. 
-Manca establiment per Ple segons informe de RH de criteris de 
productivitat de nocturnitat i assistència de la policia local, i dijous 
tarda personal oficines i ràdio. 
-Complements de productivitat específics no regularitzats (inclosos 
en DF 592/10, es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-
Intervenció 1/2013). 

DA 565/2017 
de 26/09/2017 

DGT 
24/2017 

29/09/2017   

ANOMALIA INGRESSOS: 
No consta als comptes municipals cap ingrés dels expositors 
assistents a la Fira Cubermunt per ocupació de via pública d’acord 
amb allò indicat pel servei gestor. 

 

 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 

 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  

 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

A LA XARXA DE CALLS (ASSOCIACIÓ) 

L’Institut Privat d’Estudis Món Juïc impulsa la creació d’una Xarxa de Calls Jueus amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya, i l’aval del Parlament de Catalunya, que va 
aprovar el 16 d’octubre de 2013 instar al Govern a emprendre les accions necessàries 
per a la creació d’aquesta xarxa.  
 
En data 9 de desembre de 2016, i número d’inscripció al registre d’entitats jurídiques 
de la Generalitat de Catalunya 60024-J/1, es va registrar l’associació ‘La Xarxa de 
Calls (Associació)’.  
 
Atès que el passat 10 d’agost de 2016, la professora agregada de la Universitat de 
Barcelona i presidenta de la Xarxa de Calls, Sra. Maria Josep Estanyol, va fer una 
presentació del projecte a l’Alcaldia i el regidor de Patrimoni. En aquesta visita, la Sra. 
Estanyol va considerar que l’existència d’un call a l’entorn de la plaça de la Vila de 
Cubelles és més que probable i, per tant, la presència de Cubelles a la Xarxa de Calls 
Jueus està més que justificada des del punt de vista històric.  
 
Atès que l’Alcaldia ha mostrat el seu interès en format part de la Xarxa de Calls Jueus 
de Catalunya, com a una aposta en la divulgació del patrimoni històric i cultural del 
municipi.  
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Atès que el Grup de Treball de Patrimoni ha estudiat el projecte en la seva reunió 
ordinària de data 7 de setembre de 2016 i el considera molt interessant pel que 
representa de recuperació del patrimoni i la memòria històrica del municipi de 
Cubelles, així com per les referències històriques existents sobre la presència jueva a 
la nostra vila.  
 
Atès que l’adhesió no té un cost econòmic per a les arques municipals actualment, tot i 
que podria ser que un futur suposés un cost anual de pertinença al col·lectiu que 
caldria incloure a la corresponent partida pressupostària.  
 
Atès l’informe 5/2017, de 9 de gener de 2017, del Coordinador de Comunicació i 
Protocol en qualitat de membre del Grup de Treball de Patrimoni.  
 
Vist l’informe d’Intervenció número 43/2017, de 5 de juliol de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’informe 79/2017, de 5 d’octubre, annex a l’informe5/2017, de 9 de gener de 2017, 
del Coordinador de Comunicació i Protocol en qualitat de membre del Grup de Treball 
de Patrimoni.  
 
Es proposa al PLE l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles a la Xarxa de Calls 
(Associació), com a municipi en què hi ha vestigis físics i documentació escrita que 
acredita la més probable presència jueva al municipi. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’Alcaldessa de Cubelles, Sra. Rosa Fonoll i Ventura, per signar 
la corresponent carta d’adhesió.  
 
TERCER.- Impulsar com a membre d’aquesta xarxa l’estudi i la divulgació del seu 
passat jueu, que permeti l’elaboració d’una història del nostre judaisme ben 
documentada i de gran abast, de forma directa o en col·laboració amb les entitats de 
recerca històrica locals i supramunicipals de referència.  
 
QUART.- Instar a l’Arxiu municipal a col·laborar amb el projecte de la Xarxa de Calls 
Jueus de crear una base de dades a partir de l’estudi coordinat dels arxius d’arreu del 
territori per mitjà de la implicació de llurs arxivers i de les institucions que els emparen, 
publicar-ne els resultats i agrupar els treballs fruit de la recerca, que permetin seguir 
les petjades dels jueus catalans i generar relacions que fins ara no s’han establert de 
manera sistemàtica.  
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CINQUÈ.- Crear les rutes culturals de la xarxa de calls, que, fidels a la història, es 
basin en les recerques precedents i que optin per un model cultural que valori i 
potenciï encara més el nostre llegat. La cura en el plantejament d’aquestes rutes 
fornirà una documentació de gran interès, que ajudarà a conèixer millor aquesta part 
de la història de Cubelles i de Catalunya.  
 
SISÈ.- Preveure al pressupost 2019 la possible partida pressupostària necessària dins 
de l’orgànica Alcaldia per fer front a les possibles despeses derivades de les 
aportacions a la Xarxa de Calls Jueus.  
 
SETÈ.- Notificar aquest acord a la Sra. Maria Josep Estanyol, com a presidenta de la 
xarxa de Calls Jueus, a l’Institut privat d’estudis Món Juïc, al Grup de Treball de 
Patrimoni, a l’àrea de Cultura del Consell Comarcal del Garraf, a l’Àrea de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, a la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
al Parlament de Catalunya. 
 
El Sr. Ardila explica la proposta i indica que els anys 2017 i 2018 no suposarà cap 
cost econòmic i que si més endavant hi hagués alguna quota i no es  volgués 
continuar l´ajuntament es podria retirar d’aquesta xarxa. 
 
La Sra. Martínez manifesta que donaran suport a la proposta i aprofita per a reclamar 
la taula de treball de patrimoni. Diu que com que no tenen les dades del cost econòmic 
que pot suposar en pressupostos futurs es queden amb la frase de que la 
responsabilitat social incideix directament en la manera de fer, en la seva funció i en 
els seus resultats, és  a dir, el retorn a la societat. 
 
El Sr. Pérez diu que hi votaran a favor però amb un sí crític; que estan totalment 
d’acord amb la recerca, la investigació i la promoció del nostre patrimoni cultural però 
que quan a l’informe llegeixen que una de les finalitats és enfortir els lligams 
comercials i empresarials entre Catalunya i Israel el primer que els ve al cap és el 
patiment del poble palestí que pateix l’apartheid del poble d’Israel i que Israel la 
setmana passada va anunciar que abandona l’UNESCO perquè Palestina n’entrava a 
formar part. 
 
El Sr. Tribó Demana saber quin seria el cost a partir de l’any 2018 perquè s’hauria de 
replantejar si per a les arques municipals paga la pena o no. Diu que estan d’acord 
amb l’adhesió per la part cultural que té a veure amb el patrimoni de Cubelles però que 
comparteixen el que ha dit Guanyem quant a que la política israelita envers el poble 
jueu és pràcticament d’apartheid. 
 
El Sr. Grau manifesta el suport del seu grup a la proposta però puntualitza que els 
grinyola el punt setè de l’informe tècnic 5/2017  perquè és d’un àmbit comercial i polític 
que no té res a veure amb el patrimoni històric del nostre municipi. Demana que es 
retiri aquest punt o es matisi incloent algun tipus de referència a la crítica que Israel ha 
fet a la permanència a l’UNESCO. 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_11 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

8 
 
 

 

 

 
El Sr. Ardila aclareix que la relació comercial de la que parla aquest punt setè va 
relacionada més aviat amb un possible turisme que no pas amb una relació comercial i 
que, per tant, deixaria el punt com està perquè el que importa és treballar l’aspecte 
cultural i poder conèixer les nostre arrels. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 
7- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
EXPEDIENT 2222/13/17 
 

Es presenten propostes de modificació pressupostària de les Regidories d’Espai 
Públic, d’Urbanisme, de Medi Ambient i Salut, en les modalitats de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit per atendre despeses per a les quals no hi ha 
suficient consignació en el pressupost vigent i no es poden demorar fins l’exercici 
següent, d’acord amb la urgència justificada en els informes dels serveis gestors. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’octubre de 2017. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia i els informes d’Intervenció núm. 54 i 55/2017, de 4 
d’octubre.   
 
Es proposa al Ple els següents:    
 
                                                                  ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat de crèdits extraordinaris i 
suplement de crèdits núm. 11/2017, expedient 2222/13/17, tot incorporant 
romanent líquid de tresoreria per despeses generals, en la forma següent: 
 
PRESSUPOST D'INGRESSOS 
 

  

Eco. Descripció Import 

87000 APLICACIÓ PER FINANÇAMENT DESPESES GENERALS 1.744.896,55€ 

  TOTAL 1.744.896,55€ 

 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

30 151 60021 ADQUISICIO TERRENYS I EXPROPIACIONS 90.000,00€ 

41 1532 61100 ARRANJAMENT VIA PUBLICA 1.175.000,00€ 

41 1532 61922 COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT VIA PUBLICA 86.528,12€ 

41 1532 62402 VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS 55.000,00€ 

45 165 61924 INVERSIONS ORDINARIES ENLLUMENAT PUBLIC 28.518,43€ 

40 1722 61007 ZONES VERDES 270.000,00€ 

  TOTAL 1.705.046,55€ 
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CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

45 425 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 39.850,00 € 

  TOTAL 39.850,00 € 

 

SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a 
comptar del dia següent a la publicació del corresponent edicte en el BOP, període 
durant el qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i 
presentar reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament 
aprovada si durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el 
Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta i indica que la partida de 90.000 € es destinaria a 
l’adquisició de la finca situada al Pg. Bardají, 16, la de 1.175.000 € i la de 86.528,12 € 
a la millora i adequació de determinades voreres, principalment zona de Mas Trader i 
Av. Països Catalans, la partida de 55.000 € seria per a la compra del camió ploma per 
a la Brigada dels Serveis Municipals, la de 28.518,43 € per a necessitats imprevistes 
per inversions ordinàries d’enllumenat i la partida de 270.000 € per a inversions en 
jardineria, instal·lacions de rec i parcs amb instal·lacions infantils per tal de garantir la 
seguretat dels seus usuaris i usuàries. Finalment diu que la partida de 39.850€ es 
destinaria a la instal·lació dels carregadors per a vehicles elèctrics i recorda que 
aquests crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en cas de no haver-se executat 
al finalitzar l’exercici 2017 es poden incorporar a l’exercici següent. 
 
La Sra. Martínez diu que el Pressupost que es va aprovar per a l’any 2017 era un 
pressupost de mínims amb moltes mancances i que així ho demostraven els informes 
de les diferents regidories, motiu pel qual Cubellencs hi va votar en contra i que ara es 
constata que tenien raó perquè avui es presenten unes partides que són totalment 
necessàries. Demana al govern que no menystingui la resta de regidors ni es deixi 
d’escoltar la seva veu i conclou dient que votaran a favor de la proposta per 
responsabilitat. 
 
L’alcaldessa recorda que quan van aprovar el pressupost estaven en minoria. 
 
El Sr. Pérez diu que els sorprèn i congratula veure aquesta modificació pressupostària 
perquè sempre han dit que els diners han d’estar invertits als carrers i no als bancs i 
que el poble necessita aquestes inversions. Demana que els facin arribar el detall 
d’aquestes partides. 
 
El Sr. Tribó diu que votaran a favor però que ja fa uns quants Plens que el govern 
està aprovant suplements de crèdit o crèdits extraordinaris i ho consideren una falta de 
previsió perquè no es tracta de coses extraordinàries sinó del dia a dia de 
l’Administració. 
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El Sr. Mudarra indica que hi ha partides que sorgeixen a partir de la demanda dels 
mateixos serveis  i d’altres que són una ampliació perquè sempre hi ha aspectes a 
millorar al municipi. Comenta que no és un tema de mancances a les partides 
pressupostàries però que si algun regidor tenia molt clar que a la proposta de 
pressupost anterior hi havia mancances a alguna de les partides podria haver fet la 
proposta en aquell moment i no a data d’avui. 
 
Continua dient que el detall de les partides l’ha explicat breument però que a Medi 
Ambient i Espai Públic no hi haurà problema en que els ho expliquin amb més detall. 
 
El Sr. Ardila  diu que quan se’ls va comunicar que hi ha aquest romanent el primer 
que van fer és preguntar al tècnic en què es podia gastar, per a posar els diners al 
carrer; afegeix que l’adquisició de la finca del Pg. Bardají era una cosa nova que 
s’havia d’aprofitar. Quant a la partida d’arranjament de via pública indica que han 
decidit fer una aposta important; que tenen un projecte dels carrers de Mas Trader 
més una sèrie de partides que aniran a altres zones del municipi i que quan aquest 
projecte s’acabi de perfilar es podrà veure però avança que una de les coses que 
estan treballant és intentar treure els pals de telefonia del mig de les voreres per a 
poder fer-les més amples. 
 
Quant al Pla d’accessibilitat explica que hi havia tres fases, que una ja es va executar, 
l’altre estava al 2017 i l’última s’afegeix aquí per a no esperar al 2018. 
 
Finalment, en relació a al vehicle de serveis municipals, indica que no hi havia 
pressupost per a vehicles al 2017 i es fa ara. 
 
El Sr. Hugué diu que la noticia important és que avui es porta a aprovació 1.700.000 € 
d’inversió directa en el poble i que l’hem de sumar al més d’un milió d’euros de 
pressupost 2017 que s’està executant. Diu que el romanent de tresoreria es fa servir 
quan es pot i no quan el govern vol, que hi ha molta feina endarrerida a Cubelles com 
la urbanització Mas Trader que s’hauria de fer de nou degut a la deixadesa dels últims 
15 anys o la zona de la platja i zones verdes que fan pena -diu- perquè no s’hi ha 
invertit durant molts anys. Afegeix que al 2018 seguiran amb aquest tipus d’inversió 
amb prioritzant la via pública però sense deixar de banda els projectes de la biblioteca 
i el Pg. Marítim. 
 
L’alcaldessa diu que aquest finançament s’obté arran de tancar l’exercici del 2016, 
que es va fer al darrer Ple, que va ser extraordinari. 
 
L’interventor acctal., a petició de l’alcaldessa, diu que es va aprovar el maig però que 
aquestes modificacions de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, a diferència de la 
que vam aprovar al Ple passat, es poden traspassar a l’any següent. 
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La Sra. Martínez pregunta si el romanent de tresoreria de 3.746.195,30 € prové tot de 
l’exercici 2016 
 
L’interventor acctal. respon que no, que és l’acumulat. 
 
La Sra. Martínez diu que aleshores ja es podria haver aplicat al pressupost del  2017. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP, 1 de 
Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció del PSC. 
 
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL 
NÚM 23, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL TRANSPORT PÚBLIC DE 
VIATGERS 
 
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. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Atès l’informe cdl núm. 61bis/2016, de 28 de setembre. 
 
Atès l’ANNEX de l’informe de la TAE d‘Hisenda 10/2017, de 5 d’octubre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’octubre de 2017. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic (LRJSP), que disposa que els òrgans superiors podran avocar cap a si 
mateixos el coneixement d’un assumpte, la resolució de la qual correspon per 
delegació als seus òrgans dependents. 

 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides proposo 
l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Avocar cap a l’Alcaldia la competència per a la signatura i presentació de la 
present proposta a l’òrgan resolutiu  que la ostenta. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2017 i següents, la 
modificació de la Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com 
l’esborrany d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a 
tots els efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre el transport públic de 
viatgers 
 
Modificació de les tarifes incloses en l’article 6è, quota tributària. 
 
La modificació detallada s’inclou a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de color 
blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província 
aquest acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
El Sr. Pineda explica que hi ha una modificació que és que s’afegeix l’abonament de 
10 viatges sense caducitat i també als jubilats pensionistes així com titulars de carnet 
de família nombrosa. 
 
La Sra. Martínez diu que anteriorment hi havien dos abonaments, un que tenia 
validesa d’un mes i costava 6,50 i l’altre que era sense caducitat i costava 9,90 € però 
que ara, només hi haurà l’abonament sense caducitat que costarà 9,90 i que, per tant, 
hi ha hagut una pujada en el preu del bitllet. 
 
El Sr. Pineda diu que sí,  que això ja va sortir al contracte. 
 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_11 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

13 
 
 

 

 

La Sra. Martínez pregunta si hi ha algun tipus de subvenció prevista. 
 
El Sr. Pineda respon que ara mateix no. 
 
El Sr. Pérez diu que el fet de tenir bus urbà els caps de setmana és una qüestió de 
voluntat política i no de legalitat igual que s’aplicaven unes tarifes als diferents 
col·lectius que no estaven reflectides al contracte amb el concessionari i ara es 
canvien. Seguidament diu que la Llei 18/2003, a més d’establir ajuts per a famílies 
nombroses va més enllà i contempla ajuts per als següents destinataris: els que es 
regulen mitjançant la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi de família, i la Llei 10/1998, 
del 15 de juliol, d'unions estables de parella (en tot cas, es garanteix la no-
discriminació dels fills, amb independència de la relació de filiació), els membres d'una 
família monoparental, les famílies amb infants en acolliment o adopció i les famílies 
amb persones en situació de dependència. Afegeix que el Decret 151/2009 que 
desplega la Llei esmentada equipara les famílies nombroses amb les monoparentals i 
que, per tant, s’hauria de fer ben fet.  
 
Considera que es condemna el col·lectiu de persones aturades perquè se’ls elimina la 
bonificació del 100% i recorda que el Reglament del servei públic del transport 
col·lectiu urbà de viatgers de Cubelles diu en el seu article 4 que els nens menors de 
tres anys i aturats de més 12 de mesos que no rebin cap prestació estaran exempts de 
pagar bitllet. 

 
Per tot l’exposat, proposa que deixar el punt sobre la taula, parlar-ho políticament, 
dialogar-ho amb l’empresa i arribar a un acord que respecti les normes i les Lleis. 
 
El Sr. Tribó diu que estan a favor de la millora en l’abonament i en el tiquet per a les 
famílies nombroses i que, en conseqüència, hi votaran a favor. 
 
La Sra. Cuadra explica que el cas de  persones que no reben cap ingrés ja es tracta 
des de Serveis Socials i es paga des de la bossa d’aquesta regidoria perquè puguin 
utilitzar el transport públic, inclòs el tren i el bus interurbà. 
 
El Sr. Pérez insisteix en que el Reglament diu que no han de pagar. 
 
El Sr. Pineda diu que el Sr. Pérez té raó i que intentaran parlar amb l’empresa per a 
incloure aquests casos que estableix la Llei però que hi ha un contracte que s’ha de 
respectar. 
 
El Sr. Pérez diu que la Llei estableix que el contracte s’ha de basar en el Reglament. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per 10 vots en contra 
(4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 del Sr. Écija), 6 vots a favor (1 
del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP, 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC) i 
cap abstenció.  



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_11 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

14 
 
 

 

 

 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 2 de Cubelles Sí Es Pot), 1 vot en 
contra de Guanyem i  3 abstencions (1 del PSC, 1 del PP i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
El Sr. Tribó explica que és millor que les famílies nombroses obtinguin aquest benefici 
i que per això han votat que sí, per a no perjudicar aquest grup social malgrat havien 
votat també a favor de deixar el punt sobre la taula. 
 
 

REGIDORIA D’HISENDA 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL 
NÚM 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHÍCLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA  
 
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. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’octubre de 2017. 
 
Ates l’informe de la TAE d‘Hisenda 10/2017 de data 4 d’octubre de 2017. 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2018 i següents, la 
modificació de la Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com 
l’esborrany d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a 
tots els efectes: 
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Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 
 
S’eliminen les bonificacions dels apartats J), K) i L) relatius a vehicles històrics, de més 
de 25 anys d’antiguitat i elèctrics o híbrids de l’article 4t. Exempcions i bonificacions i 
es crea el punt 2 Bonificacions dins el mateix apartat en el qual s’introdueix 
bonificacions a raó de la incidència en el medi ambient. 
 
S’esmenen errors ortogràfics dels punts 7.b i 7.c de l’article 3r. Successors i 
responsable 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez comenta que l’informe 10/2017 parla de la “quota de l’impost pels 
titulars de vehicles elèctrics i híbrids que estiguin en vigor a 31/12/2017” i diu que 
s’hauria d’afegir “i següents” o bé “a partir del 31/12/2017”. Seguidament apunta que el 
mateix informe parla de que s’ha fet arribar al l’ORGT aquesta opció i que actualment 
està enviada la consulta als Serveis Jurídics i demana si ha estat resposta. 
 
L’interventor acctal. diu que de moment està pendent però que verbalment els han 
avançat que no hi hauria problema. 
 
La Sra. Martínez creu que això s’hauria d’haver tramès en temps i forma per a portar-
ho a Ple en condicions però que, no obstant, votaran a favor i demana que 
l’Ajuntament també doni exemple en temes de Medi Ambient ja que saben que s’han 
comprat vehicles que no són híbrids o eco. 
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L’alcaldessa diu que ja ho estan aplicant i que la moto que s’ha comprat és un vehicle 
híbrid. 
 
El Sr. Pérez diu que els congratula que es recullin les tres al·legacions que van 
presentar l’any passat a aquesta ordenança i que tenen tot el seu suport. 
 
El Sr. Tribó diu que estan a favor de la proposta i es plantegen si al proper contracte 
de bus municipal es podria afegir una clàusula d’exigència perquè l’empresa faci servir 
vehicles eco i que seria bo predicar amb l’exemple amb els vehicles de la Policia local 
a partir d’ara. Afegeix que també seria una bona idea als concursos públics que afectin 
a vehicles puntuar més o posar com a exigència que l’empresa disposi d’aquest tipus 
de vehicles. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP, 1 de 
Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC ), cap vot en contra i 1 abstenció del PSC. 
 

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL 

NÚM 12, REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 

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. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’octubre de 2017. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Ates l’informe de la TAE d‘Hisenda 10/2017 de data 4 d’octubre de 2017. 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2018 i següents, la 
modificació de la Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com 
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l’esborrany d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a 
tots els efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm.12, reguladora de la taxa de clavegueram.  
 
S’esmenen errors ortogràfics del punt 3 de l’article 3r. Subjectes passius i dels punts 1 
i 3 de l’article 6è Acreditació. 
 
Es millora el redactat de l’apartat 3 de l’article 6è, acreditació. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
El Sr. Pérez considera que s’hauria d’haver aprofitat la modificació d’aquest acord per 
a introduir canvis més profunds com un criteri fiscal més progressiu i just depenent del 
nivell de renda o bonificar les famílies amb algun membre amb discapacitat. Comenta 
que també els hagués agradat que el govern hagués llegit  les propostes que va fer 
Guanyem per a recaptar més i compensar aquestes bonificacions com per exemple 
introduir una tarifa pels solars sense edificar. Per tot l’exposat indica que Guanyem no 
pot aprovar aquesta ordenança. 
 
El Sr. Tribó considera desproporcionat portar aquesta proposta al Ple ja que als Plens  
es fa acció política i el que s’està fent ara és simplement corregir unes errades 
ortogràfiques. Continua dient que el poble té un problema crític amb el clavegueram i 
no es pot permetre la inacció en un capítol de tanta importància. 
 
La secretària, a petició de l’alcaldessa, explica que la Llei d’Hisendes Locals estableix 
que les modificacions d’ordenances han de passar pel Ple, sense distingir l’abast 
d’aquestes modificacions. 
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L’interventor acctal. diu que normalment s’aprofita quan es tramiten altres 
modificacions per a fer aquests canvis i es procura  no presentar-ho com a un únic 
punt si no hi ha modificacions d’altres ordenances. Afegeix que es presenten per 
separat i no com un únic punt a petició del Sr. Tribó, que ho va demanar així, si no 
recorda malament, per a poder fer les votacions individualment. 
 
El Sr. Ardila diu que no és cert que no s’estigui treballant en el tema del clavegueram; 
recorda que hi ha un pla director on es va fer una valoració i que s’estan fent diverses 
actuacions. Explica que un dels projectes és la nova estació de bombament i treballar 
a la zona de Mas Trader I i que tot va lligat a un contracte nou del tema de l’aigua que 
es gestionarà de cara a l’any vinent. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 1 del PP i 1 de Cubellencs-
FIC), 1 vot en contra de Guanyem i 2 abstencions de Cubelles Sí Es Pot. 
 
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL 

NÚM 15, REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 

DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 

INDUSTRIES DEL CARRER AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS 

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. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Atesa la diligència de secretària 4/2017 de data 16 de febrer de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’octubre de 2017. 
 
Atès l’informe de la TAE d‘Hisenda 10/2017 de data 4 d’octubre de 2017. 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2018 i següents, la 
modificació de la Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com 
l’esborrany d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a 
tots els efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries 
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 
 
S’elimina la bonificació del punt 1.2 de l’article 6è Quota tributària relatiu a pagesos 
empadronats al municipi. 
 
La modificació detallada s’inclou a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de color 
blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que a la Comissió Informativa van adreçar una proposta al 
regidor de treballar per tal d’introduir alguna subvenció destinada a promoure el 
producte local o de kilòmetre zero. 
 
L’alcaldessa explica que aquesta possibilitat que proposa la Sra. Martínez el govern 
ja la va pensar però que es van adreçar al Kilòmetre zero i aquest engloba 100 km i 
que és contraproduent per al nostre mercat perquè els que venen de fora també han 
de tenir aquesta subvenció. 
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La Sra. Martínez diu que dins d’aquest kilòmetre zero també està el nostre producte 
local i que encara que inclogui altres pagesies volen promoure’l. 
 
El Sr. Pérez diu que estan d’acord amb la modificació però que la Llei ja establia des 
de fa temps aquest tema de les bonificacions per empadronament, que no és un tema 
d’ara i que, per tant, s’hauria d’haver aplicat molt abans. 
 
El Sr. Tribó diu que hi ha legislació antiga com la Llei de Taxes i preus públics del 
1989 que ja establia aquesta igualtat i que no entenen perquè es fa ara. Pregunta què 
passa amb tots aquells que han resultat perjudicats durant aquest temps en que hi 
hagut aquesta bonificació. 
 
El Sr. Mudarra explica que tota aquella gent que ha estat bonificada té una previsió 
d’increment de 69 € que ara haurà de pagar. Continua dient que s’han de buscar vies 
per a promocionar el producte local però no mitjançant el no pagar aquesta taxa ja que 
tornaria a haver-hi aquesta discriminació contrària a normativa. Afirma estar d’acord en 
que la interpretació de la normativa es podria haver fet fa molts anys enrere. 
 
La Sra. Martínez diu que el que volen és justament que es busquin aquestes vies que 
comentava el Sr. Mudarra per a promocionar el producte local. 
 
El Sr. Mudarra diu que ja s’estan fent, que han fet algunes fires a les quals s’hi han 
convidat productors del municipi i de la comarca i que seguiran fent activitats de 
promoció. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PP,1 de Guanyem i 1 de 
Cubellencs-FIC) cap vot en contra i 3 abstencions (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 del 
PSC). 
 

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

 

12.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
13.- MOCIONS 
  
14.- ALTRES MOCIONS 
 
14.1.- MOCIÓ DE REEBUIG I DENÚNCIA DAVANT L’EMPRESONAMENT DELS 
PRESIDENTS DE LES ENTITATS ANC I ÒMNIUM 
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Davant els fets ocorreguts el dia 16 d’octubre entorn les detencions i posteriors 
empresonaments sense fiança de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents de les 
entitats cultural i sobiranistes Òmnium cultural i Assemblea Nacional Catalana, 
efectuat l’ingrés immediat a la presó de Soto del Real davant l’argumentació d’haver 
provocat manifestacions tumultuàries els dies 20 i 21 del passat  setembre i acusats 
d’acte de sedició, argumentant la possibilitat de destrucció de proves i reiteració 
delictiva. 

Afegit a aquests fets, la demanda del govern de la Generalitat, una majoritària part de 
la societat catalana, i part de l’espanyola i mandataris de tot el món d’iniciar un procés 
de diàleg entorn la realitat divergent entre Catalunya i Espanya, la resposta ha estat 
l’empresonament. Les formacions polítiques de Erc Cubelles, Unitat Cubellenca, 
Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds, Cubelles Sí Es Pot, PSC, 
Cubellencs-Fic i Guanyem Cubelles manifestem el nostre rebuig absolut a aquests fets 
i proposem els següents acords: 

- Denunciar l’empresonament totalment desproporcionat i posicionar-nos 
totalment en contra de la decisió de l’audiència Nacional, la qual considerem 
plena d’irregularitats. 
 

- Posicionar-nos en contra d’aquests arrestos per haver estat tan sols instigadors 
de manifestacions multitudinàries, legals i pacífiques. 

- Demanar la seva llibertat immediata el fet de ser un arrest propi d’estats 
antidemocràtics 

- Fer arribar aquesta moció al Gobierno de España i a la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’aprova per 13 vots a  favor (4 d’UC-11 
RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 2 de Cubelles Sí Es Pot,1 de Guanyem i 1 de 
Cubellencs-FIC) 1 vot en contra del PP i 1 abstenció del Sr. Écija . 
 
La Sra. Pérez diu que s’ha empresonat els responsables d’unes entitats 
manifestament cultural l’una i absolutament pacífica des del seu inici l’altra; que l’únic 
que han fet ha estat animar la gent a manifestar-se pacíficament i que és cert que han 
provocat, que han provocat frenar violència sempre que s’ha intuït en alguna de les 
manifestacions. Continua dient que pels arguments delirants manifestats per la 
jutgessa del fet que siguin uns presos polítics al segle XXI a l’Europa de la Comunitat 
Europea i pel fet que ja s’ha manifestat com a una barbaritat jurídica absoluta demana 
aprovar els acords d’aquesta moció. Afegeix que tot i que sembli que s’està tancant el 
cercle, no està fent més que obrir-se i convertir-se en un horitzó de llibertat. 
 
La Sra. Martínez diu que volen adherir-se a la moció. Assenyala que més que  un 
empresonament desproporcionat es tracta d’un despropòsit. Diu que des del nostre 
municipi es pot secundar i seguir amb l’exemple de demanar,  d’escoltar i de que 
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tothom tingui dret a expressar-se  lliurement i amb respecte no només en aquest tema 
sinó en tot. 
 
El Sr. Pérez diu que aquestes dues persones pertanyen a la societat civil, que no han 
fet res i els han empresonat només per les seves idees polítiques però que els 
veritables lladres que porten els seus diners a altres països, estan al carrer. Per tot 
això diu que donaran tot el suport a la moció. 
 
La Sra. Soler diu que qui no respecta les Lleis tard o d’hora ho acaba pagant. 
 
El Sr. Tribó diu que han estudiat tots els fulls de l’auto que explica els raonaments que 
ha seguit la jutgessa per a prendre aquestes mesures i que, malgrat es pugui fer, 
considera que no s’hauria d’haver pres una mesura tan dura i radical com és un auto 
de presó preventiva. Afegeix que recullen el criteri de l’alcaldessa de Madrid quan diu 
que a problemes polítics no valen solucions singulars legals; que aquestes dues 
persones soles no haguessin pogut fer un delicte que no es tocava des del 1909, que 
és el de sedició, que es tracta d’un problema polític i no judicial o criminal i que, per 
tant, mereix una solució política. 
 
El Sr. Pineda diu que des d’ICV creuen que tornem a tenir presos polítics; que Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart no han robat ni matat, que no han fet res que pugui arribar a 
una condició de presó sense fiança. Demana la seva immediata llibertat, diàleg, i que 
el conflicte polític es resolgui des de la política i no amb sentències judicials. 
 
La Sra. Cuadra diu que no s’ha llegit l’auto perquè no l’interessa ja que aquesta 
detenció és política i desmesurada igual que ho va ser la que va fer la Guardia Civil i la 
Policia Nacional destrossant escoles i Instituts. Pregunta si és il·legal que milions de 
persones surtin al carrer dient que volen votar i que ho hagin fet ells mateixos, de 
manera voluntària, sense pressions i mai amb violència. Diu que la resposta del 
govern espanyol ha estat no diàleg i empresonaments i que al mateix temps persones 
com el Urdangarín que són al carrer quan el major dels Mossos no té ni el seu 
passaport i hem de tenir penjada, afegeix, la foto del rei d’Espanya qui va fer un 
discurs sense cap paraula per a la gent víctima de les agressions de l’1 d’octubre i que 
només va parlar de la unitat d’Espanya. Conclou dient que aquí a Catalunya hi ha 
molta gent que no vol la unitat d’Espanya i que seguiran treballant per a no fer-la 
possible. 
 
El Sr. Hugué diu que és una evidència que una àmplia majoria de la societat catalana 
vol decidir el seu futur quant a  la relació amb l’Estat Espanyol i que aquest desig 
majoritari s’ha intentat vertebrar oferint i demanant diàleg durant més de set anys amb 
mobilitzacions caracteritzades pel respecte, tolerància pacifisme i democràcia. 
Continua dient que, a partir de les eleccions del Parlament del 2015 es conformen les 
majories parlamentàries encaminades a donar veu a tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i el referèndum organitzat pel Govern de Catalunya l’1 d’octubre, al qual va 
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poder votar tothom qui ho va voler; que altra cosa, afegeix, van ser les càrregues 
policials desmesurades contra la gent, amb gairebé un miler de ferits.   
 
Diu que el resultat del referèndum va ser clar però que el Govern de Catalunya es va 
mantenir obert al diàleg amb l’Estat i considera que per part del Govern de Madrid  
s’han fet molt malament les coses, evitant el problema, però que també el Govern 
Català hagués pogut fer les coses d’una manera diferent. Seguidament diu que cal 
abordar ja la via del diàleg de forma expressa però que és difícil teixir ponts quan el 
Govern, instrumentant la Fiscalia General de l’Estat, demana l’empresonament sense 
fiança de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i Catalunya mai hauria d’haver tornat a tenir 
presos per raons polítiques. 
 
Finalment diu que és necessària la mediació internacional per a buscar una solució 
pactada i pacífica i fer política per part de les dues parts i demana diàleg, pacte i 
democràcia. 
 
La Sra. Soler, adreçant-se a la Sra. Cuadra, diu que no parli de manca de diàleg 
perquè el Sr. Rajoy li va demanar al Sr. Puigdemont que li enviés les propostes que 
volia fer i que aquest li va enviar vuit propostes de les quals només se’n va rebutjar 
una, que era la del referèndum. Afegeix que la Policia Nacional va actuar el dia 1 
d’octubre igual que ho han fet els Mossos en altres ocasions i que ella els defensa a 
capa i espasa. 
 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 13 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-

AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 2 de Cubelles Sí Es pot, 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC) 1 

vot en contra del PP i 1 abstenció del Sr. Écija.  

 

15.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 17 D’OCTUBRE DE 2017 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez comenta que pares de l’escola Charlie Rivel els han fet trasllat 
dels problemes de seguretat que es plantegen a la sortida de l’escola i prega que es 
trobi una solució eficaç i segura recollint les voluntats que expressen els pares i que hi 
hagi diàleg. Demana que se’ls tingui al corrent dels acords a que es pugui arribar. 
 
L’alcaldessa diu que ningú els ha demanat de parlar però que quan els ho demanin 
ho faran. 
 
 La Sra. Martínez diu que ja que són coneixedors d’aquest enuig i d’aquesta recollida 
de signatures, facin el gest per a solventar-ho. 
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L’alcaldessa explica que quan es va posar en contacte amb la portaveu d’aquest grup 
de pares i mares, aquesta li va dir que no volia parlar fins que tingués totes les 
signatures. 
 
2.- La Sra. Martínez demana que el govern faci un acte de constricció ja que el dia 8 
de setembre van fer una Junta de Govern amb un únic punt del dia que era la compra 
de 500 barrets de palla i que va durar, afegeix, set minuts. Considera que es podria 
haver seguit un altre procediment que no fos una Junta de Govern ja que ha sortit més 
cara, diu, que la compra d’aquests barrets. 
 
El Sr. Mudarra indica que la Junta de Govern ordinària que es celebra de forma 
quinzenal  no es va fer i que a l’anterior no va entrar aquesta aprovació del preu públic. 
Explica que, per tal d’evitar un reparament, es va fer aquesta Junta de Govern perquè 
pogués entrar aquest punt abans de  la Verema. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez demana que es repari la font d’aigua que hi ha a l’Skate Park. 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot  
 
1.- El Sr. Tribó, en relació al punt 2.3 de les Informacions de Presidència del Ple del 
19 de setembre, comenta que l’alcaldessa parla de Decret però que ells no han trobat 
aquest Decret ni saben quin número té i que també parla de donar compte d’aquesta 
resolució al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que es celebri i que no 
s’ha fet. Demana saber quin número té aquest Decret. 
 
L’alcaldessa aclareix que si numerava aquest Decret involucrava funcionaris de 
l’Ajuntament cosa que no volia fer; que el que ella va fer va ser imprimir el Decret que li 
va enviar  l’AMI i donar-li personalment en mà a la seva presidenta i que consta a la 
documentació del Ple, cosa que demana que constati la secretària. 
 
La secretària, a petició de l’alcaldessa, diu que l’alcaldessa en va donar compte al 
darrer Ple; seguidament, explica que els Decrets sempre han d´estar signats per 
l’alcaldessa i per la secretària, com a fedatària pública, i posteriorment numerats i 
registrats al llibre de decrets de Secretaria, i que com aquest no ho està, creu que hi 
deu haver un error ja que a aquest escrit de l’alcaldessa, per part de l’entitat que l´ha 
redactat, li ha dit “Decret” però no ho és, que potser s’hauria d’haver dit manifest, 
comunicat o un altre nom.. 
 
 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
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1.- La Sra. Martínez pregunta qui ha pagat els cartells informatius de la Festa Survival 
Zombie?, per quins motius no es va dur a terme finalment ?  s’ha avisat de manera 
formal els restauradors que formaven part d’aquesta activitat?  i, en cas afirmatiu, els 
poden enviar còpia d’aquesta comunicació?. Finalment pregunta si hi ha algun tipus de 
reclamació, donat que el Penedès-Marítim i l’Ajuntament de Cubelles figuraven a la 
publicitat d’aquesta activitat. 
 
2.- La Sra. Martínez, en relació al corre-can, pregunta: quin ha estat el seu cost final? 
Comenta que encara falten alguns detalls com l’arbrat i que els consta que el sòl està 
donant alguns problemes perquè es fica entre les ungles dels animals i pregunta si 
tenen en compte poder-lo canviar. 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta a la regidora de Benestar social si els pot informar  
sobre què ha passat amb el material escolar que Cubellencs va promoure per a ajudar 
algunes famílies de les escoles, com s’ha gestionat i a qui s’ha adreçat. 
 
4.- La Sra. Martínez recorda que al Ple del maig es va aprovar una moció en relació a 
la intervenció ciutadana per a traslladar preguntes al Ple però que no saben com està 
el tema i pregunta: quant temps necessiten per a fer-ho efectiu? 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez, en relació al Decret 563, pregunta: quin tipus de servei s’ha fet? 
 
2.- El Sr. Pérez comenta que s’ha construït un dipòsit a Arles de Tec pel tema de les 
inundacions i pregunta: quants metres cúbics hi caben? 
 
3.- El Sr. Pérez, en relació a la reforma de carrers i voreres prevista a Mas Trader I 
pregunta: tenen pensat parlar amb les empreses per a fer el soterrament de les línies 
elèctriques i de telefonia? 
 
4.- El Sr. Pérez pregunta: va pagar l’Ajuntament per a adquirir la Sala Multiusos de La 
Mota? En cas afirmatiu pregunta: quina quantitat? 
 
5.- El Sr. Pérez diu que hi ha una partida pressupostària per a desbrossar torrents i 
pregunta: quines zones són? 
 
6.- El Sr. Pérez, en relació al reparament 24/2017 per anomalia d’ingressos del qual 
s’ha donat compte al Ple d’avui i que diu que no consta als comptes municipals cap 
ingrés dels expositors assistents a la Fira Cubermut per ocupació de via pública, 
demana saber què és això i pregunta si han pagat o no. 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
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1.- La Sra. Soler en relació a l’Institut diu que fa uns mesos l’alcaldessa va dir que 
estava esperant un paper que li havia d’enviar la Generalitat i pregunta per què 
l’alcaldessa encara no li ha fet arribar aquest paper tal i com van quedar ? 
 
L’alcaldessa respon que ja el té i que li farà arribar. 
 
2.- La Sra. Soler pregunta si el Decret de l’AMI  que va signar l’alcaldessa constava a 
l’acta de Ple que s’ha portat avui a aprovació. 
 
L’alcaldessa respon que sí. 
 
La secretària indica que està a “ Informacions de Presidència” 
 
3.- La Sra. Soler pregunta si pensen posar la bandera espanyola al seu lloc. 
 
L’alcaldessa respon que ja està demanada. 
 
La Sra. Soler pregunta quants dies trigaran. 
 
L’alcaldessa diu que triga una mica i explica que quan la posen, algú la roba. 
 
La Sra. Soler pregunta si l’alcaldessa ha posat alguna denúncia per aquest fet 
 
L’alcaldessa respon que ella no ha fet mai cap denúncia, que sempre ho fa la Policia. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 19 de setembre de 2017 
 

 
1.- El Sr. Pérez pregunta: què ha costat la festa de la Verema? 
Pot venir a les oficines de dinamització o a hisenda a consultar-ho lliurement, en hora 
concertada.  
 
2.- El Sr. Pérez pregunta: què han costat les actuacions musicals de la festa de la 
Verema?  
Pot venir a les oficines de dinamització o a hisenda a consultar-ho lliurement, en hora 
concertada. 
 
3.- El Sr. Pérez diu que s’han assabentat que ha estat la brigada municipal la que ha 
tret el parquet vell del pavelló que s’havia fet malbé i els que han netejat després de 
l’obra nova, i pregunta: per què no se n’ha fet càrrec l’assegurança? 
L’import de què disposava l’Ajuntament per finançar la substitució del paviment 
esportiu del PAV1 per un nou producte, no incloïa el tall i retirada del paviment afectat, 
la càrrega directa a contenidor, el trasllat a abocador autoritzat i el pagament de les 
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corresponents taxes, es per això que la Regidoria d’Esports va sol·licitar el necessari 
suport i la col·laboració del personal del Servei Municipal d’Obres. 
 
4.- El Sr. Pérez reitera una pregunta que van fer al Ple passat perquè diu que per la 
resposta  que han rebut, creu que no es va entendre : en el dret d’assistència jurídica 
dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, poden aquests escollir l’advocat que 
vulguin que els defensi? 
De conformitat amb l’article 62 i consegüent del Pacte de condicions i del Conveni 
col·lectiu de l’Ajuntament de Cubelles, aquest ha de “garantir l’assistència jurídica 
dels/les treballadors/es que actuïn com a denunciats/es o testimonis en un judici com a 
conseqüència de l’exercici de les seves funcions.  Cas que, com a conseqüència de 
l’exercici de les seves funcions el funcionari sigui citat judicialment com a denunciant, 
també es garantirà l’assistència jurídica, si el funcionari/laboral la sol·licita”. 
Per tant, els treballadors municipals tenen dret a l’assistència jurídica en aquests 
casos, sense que puguin escollir l’advocat, excepte circumstàncies excepcionals. 
 
5.- El Sr. Pérez, quant al projecte de la biblioteca, diu que han vist que desapareix el 
dipòsit dels cotxes de la Policia local i pregunta: on l’ubicaran? 
S’està estudiant. 
 
6.- El Sr. Pérez pregunta: com està el tema dels safareigs? Han fet un nou concurs? 
Hi ha una nova empresa?  
L’obra està acabada. Finalment l’empresa ha finalitzat l’obra. Ara cal fer l’acta de 
recepció i fer corresponent expedient per establir penalitat per incompliment terminis 
contractuals. 
 
7.- El Sr. Pérez, quant a la segona fase del pla d’accessibilitat del carrer Països 
Catalans, pregunta: quan començarà? 
Estem treballant per incorporar els diners suficients per poder executar les fases 2 i 3 
alhora, fet que condiciona els plecs. Per tant, es vol procedir a poder licitar aquestes 
obres dins del tercer trimestre del 2017 per tal d’executar-les en el primer trimestre-
semestre del 2018 
 
8.- El Sr. Pérez diu que en data 7  d’agost de 2017 Guanyem va presentar una 
instància amb Registre d’Entrada 2017/9965 a la qual demanaven tres certificats de 
tres ordenances pels quals van pagar, diu, 63€ però que a dia d’avui encara no els 
tenen. 
En breu li faran arribar.  
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 

en el Ple ordinari del 19 de setembre de 2017 
  
1.- El Sr. Tribó  pregunta per què el govern no els ha donat cap resposta ni facilitat els 
documents sol·licitats al Ple del mes de juny i que són: còpia de la diligència de 
Secretaria 4/2017, de 16 de febrer, sobre l’ordenança fiscal núm. 20, documentació 
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sobre l’aigua municipal sol·licitada per Registre en dates 31/08/17, 03/03/16 i 09/01/17; 
Informe justificatiu de l’alcaldia dels decrets del 2017 núm. 322, 382, 338, 344 i 377 i 
còpia dels informes provisionals dels biòlegs sobre el delta del riu Foix. 
Quan tinguem tota la informació li farem arribar. 
 
2.- El Sr. Tribó pregunta, si conforme a la Llei d’aigües, el govern ha dut a terme el 
mapa de punts de vessament d’aigües contaminades. 
L’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències fa el que estableix la 
legislació vigent a través l’empresa concessionària del servei de l’aigua i clavegueram 
del municipi de Cubelles. 
 
3.- El Sr. Tribó pregunta: l’Ajuntament paga algun cànon a l’ACA pel vessament 
d’aigües contaminades? Demana saber import i detall dels pagaments amb descripció 
de les dates. 
L’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències fa el que estableix la 
legislació vigent a través l’empresa concessionària del servei de l’aigua i clavegueram 
del municipi de Cubelles. 
 
4.- El Sr. Tribó pregunta: ha dut a terme el govern, o algun dels grups que el 
conformen, cap gestió judicial o extrajudicial, té cap notícia  o ha rebut qualsevol mena 
de notificació en relació a l’informe jurídic elaborat per un bufet d’advocats sobre les 
irregularitats en el cobrament d’impostos i/o recaptació municipal que ICV, PP i ICb 
van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i/o a la Fiscalia anticorrupció 
l’any 2009? 
L’octubre de 2009, el Govern municipal del PSC, CiU i ERC i part de l’oposició (ICV, 
PP i ICb) van presentar davant del Ministeri Fiscal de Vilanova i la Geltrú un informe 
elaborat per la firma Martínez Ramos & De la Cruz Advocats perquè fos aquest òrgan 
jurisdiccional qui determinés l’existència d’un possible delicte de malversació de cabals 
públics en la tasca de l’empresa de recaptació municipal de ***, encarregada de la 
recaptació dels tributs municipals entre el 1982 i el 2007.L´ajuntament no es va 
presentar com a acusació particular. 
El jutjat d’instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú va engegar diligències prèvies 
núm 1408/2010 contra el recaptador ***, que finalitzen per mitjà d´Auto de 30 de 
setembre de 2016 sobreseient el cas en no apreciar en les actuacions responsabilitat 
penal. 
 En paral·lel, l’abril de 2010, ICV, PPC i ICb van presentar un escrit al Tribunal de 
Cuentas denunciant les presumptes irregularitats recollides a l’informe. Aquest 
organisme l va obrir actuacions prèvies  núm. 221/10 i va demanar als denunciants 
que formulessin l’acció pública, que no van exercitar. Mitjançant auto de 27 d’octubre 
de 2015 el Tribunal de Cuentas declara que “no procedeix a la incoació de 
procediment per reintegrament per abast” i ordena  l’arxiu de les actuacions.  
 
 5.- El Sr. Tribó pregunta: quines mesures ha pres o té previst dur a terme el govern 
per a no perjudicar les aus ni el Delta del riu Foix amb la celebració de la festa Survival 
Zombie del proper 7 d’octubre? 
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Aquesta edició de moment ha estat suspesa. 
 
6.- El Sr. Tribó pregunta: quines actuacions, a part de la visita del dia 31 de maig al 
delta del Foix,  tenen previst dur a terme en relació a la invasió del cranc blau americà 
en aquest espai? 
Se li ha exposat la situació a l’ACA i a Medi Natural i se’ls hi ha demanat quines 
accions duran a terme. Encara no tenim resposta i tornarem a demanar-ho. 
 
7.- El Sr. Tribó pregunta: com i en quin punt es troben les negociacions pel 
cofinançament de l’estació de bombament del riu Foix? Què tenen previst fer per a 
evitar que les aigües fecals segueixin afectant a aquesta zona protegida per la Xarxa 
Natura 2000? 
S’ha adjudicat, fa unes 3 setmanes, la revisió del projecte de l’estació de bombament 
principal del Foix. En paral·lel s’ha enviat a Medi Natural un estudi d’impacte ambiental 
i un cop disposem del vistiplau iniciarem la revisió tècnica del projecte, la licitació del 
projecte executiu que s’espera poder executar-lo el primer semestre del 2018. 
 
8.- El Sr. Tribó pregunta: s’ha signat ja el conveni amb Amical Mauthausen? En cas 
afirmatiu, en quina data? En cas negatiu, per què no s’ha signat encara i quina és la 
previsió per a signar-lo? 
El conveni amb Amical Mauthausen es va aprovar mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 
677/2016 de 28 de desembre, per tant, sense temps material concertar la signatura 
dins de l´esmentat any. 
Donat que el conveni recull la prorroga tàcita, estem gestionant data per a la signatura. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC en el Ple 
ordinari del 19 de setembre de 2017 

 
1.- El Sr. Grau diu que són coneixedors que hi ha un procés de negociació entre 
l’Ajuntament de Cubelles i la Central Tèrmica per a fer un projecte urbanístic i 
pregunta: Què hi ha de tot això? Demana còpia de la documentació que els 
responsables de la Central hagin entrat i quins són els criteris o negociacions que ha 
tingut l’Ajuntament amb aquesta empresa per a tirar endavant aquest projecte. Quin 
calendari de revisió del Pla General s’hauria d’aplicar? 
En aquests moments només hi ha hagut converses. No s’ha entregat cap 
documentació. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:54 hores. 
 
     
 


