
 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2018_01 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

1 
 
 

 

 

 
EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE GENER 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 16 de gener de 2018, 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. 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. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 

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

 
Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC 
 
Sra.  Silvia Romero Fernández, regidora no adscrita. 
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Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
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 21 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
La Sra. Di Stefano comenta que no poden accedir a les actes perquè la contrasenya 
d’e-Notum els arriba una hora més tard del temps que triguen a caducar i que ho 
solucionaran amb els informàtics, motiu pel qual s’abstindran en la votació de les dues 
actes. 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 d’ERC, 1 
d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 1 del PP, 1 de Guanyem, 1 de 
Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 3 abstencions ( 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de la 
Sra. Romero, regidora no adscrita per no trobar-se present a l’esmentada sessió. 
 
1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per 13 vots a favor (3 d’UC-11 RCAT, 2 d’ERC, 1 
d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 1 del PP, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de la 
Sra. Romero, regidora no adscrita  ), cap vot en contra i 4 abstencions (1 del Sr. Ardila 
d’UC-11 RCAT, 1 de Guanyem Cubelles, ambdós per no trobar-se presents a 
l’esmentada sessió i 2 de Cubelles Sí Es Pot) 

 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
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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. 01/2018, de 10 de 
gener, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 

 

DF 
Data de 

l'objecció 
Import de 
l'objecció 

Reparament DA i data 

569/17 13/11/17 77.391,53 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
15/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de NOVEMBRE 
2017, relació de factures núm. 60/02017 aprovada per JGL 15/11/17. 

DA 682/2017 
de 13/11/2017 

584/17 23/11/17 

 2.116,95 € 
630,80 € 

5.949,78 € 
 

NÒMINA 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.  
-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).  
-Incompliment de la jornada laboral segons diligència de Recursos 
Humans de 16 d'octubre. 

DA 702/2017 
de 13/11/2017 

596/17 22/11/17 21.595,68 € 

Complementària càlcul increment 1% complement productivitat de 
gener a juny 2017. 
Es donen per reproduïts els reparaments efectuats en les respectives 
nòmines en aquells conceptes en que aquest increment del 1% hi 

DA 701/2017 
de 22/11/2017 
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incideixi. Així mateix es conculca l'article 163 del TRLRHL. 

631/17 11/12/17 140.006,51 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
16/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de DESEMBRE 2017, 
relació de factures núm. 66/02017 aprovada per JGL 13/12/17. 

DA 730/2017 
de 12/12/2017 

647/17 13/12/17 0 € 

REPARAMENT. Segons informe de gestió tributària 29/2017 de 5 de 
desembre per anomalia d'ingressos. 
Anul·lació i modificació preus públics per activitats Benestar Social. 
Aprovat per Junta de Govern Local de 27/12/17. 

JGL 
27/12/2017 

651/17 12/12/17 28.458,75 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
17/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de DESEMBRE 2017, 
relació de factures núm. 70/02017 aprovada per JGL 13/12/17. 

DA 741/2017 
de 13/12/2017 

675/17 22/12/17 27.867,32 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
18/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de DESEMBRE 2017, 
relació de factures núm. 71/02017 aprovada per JGL 27/12/17. 

DA 757/2017 
de 22/12/2017 

677/17 27/12/17 90.359,14 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
19/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de DESEMBRE 2017, 
relació de factures núm. 73/02017 aprovada per JGL 27/12/17. 

DA 758/2017 
de 27/12/2017 

652/17 14/12/17 

 2.013,90 € 
1.953,20 € 
8.703,27 € 
4.766,83 € 

NÒMINA DESEMBRE.  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. 
-Assignació gratificacions extraordinàries personal policia local per 
serveis prestats festes estiu 2017 
-Complements de productivitat específics no regularitzats (inclosos 
en DF 592/10, es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-
Intervenció 1/2013).  
-Incompliment de la jornada laboral segons diligència de Recursos 
Humans de 16 d'octubre. 

DA 767/2017 
de 22/12/2017 

689/17 28/12/17 12.600,00 € 

REPARAMENT. Article conculcat: 59.3 de les bases d'execució del 
pressupost.  
Contracte menor de subministrament per la compra de 6 
desfibril·ladors per instal·lar al Centre Social. Aprovat per DA 782/17 
de 29/12/2017 

DA 782/2017 
de 29/12/2017 

 

 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ADQUISICIÓ  DE LA CONDICIÓ DE REGIDORA 
NO ADSCRITA DE LA SRA. SILVIA ROMERO FERNÁNDEZ 
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Es dóna compte al Ple que en data 8 de gener de 2018 i Registre d’Entrada 2018/499 
la Sra. Silvia Romero Fernández, regidora del grup municipal del PPC, comunica la 
seva voluntat de deixar de formar part del Partit Popular  de Cubelles i passar al grup 
Mixt, adquirint la condició de regidora no adscrita. 

Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 

 

 III. PART RESOLUTIVA 

 

ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
7.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI DEL 
PATRIMONI LOCAL DE CUBELLES I DEL SEU REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
 
Atès que una de les funcions fonamentals que tenen els poders públics és la protecció, 
la conservació, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni històric i 
cultural material i immaterial. 
 
Atès que l' Ajuntament de Cubelles és el responsable últim de vetllar pel patrimoni del 
municipi i de la seva preservació per les generacions futures. 
 
Vist que la implicació de la ciutadania en projectes de protecció, investigació i difusió 
del patrimoni és òptim per a la consecució dels objectius que es pretenen. 
 
Atès que hi ha entitats de caire cultural i històric que treballen per la recuperació i 
l'estudi del patrimoni històric material o immaterial de Cubelles des de fa anys. 
 
Vist que el Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i 
ambiental de Cubelles, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 31 de desembre 
de 2003, cataloga 49 elements o àrees de protecció, entre els quals un element és 
BCIN i 5 elements són BCIL. 
 
Vist que els plens de l'Ajuntament de Cubelles de 21 de març de 2011 i de 18 de 
febrer de 2014 van aprovar la catalogació com a BCIL de l'edifici de l'entitat l'Aliança i 
el dels safareigs públics, respectivament. 
 
Atès que el dia 16 de desembre de 2014, l'Ajuntament de Cubelles va adquirir Can 
Travé amb el seu contingut; aquesta adquisició ens planteja una tasca ingent 
d'inventari, catalogació i fixació d'un pla d'usos pels diferents espais de l'immoble que 
sigui viable, per la qual cosa precisem de l'ajuda  externa d'una Comissió d'estudi que 
ens  pugui facilitar l’aportació  d'idees i conceptes des de la visió amplia d'entitats 
d'estudis històrics i ciutadans/es de Cubelles amb perfil tècnic. 
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Atès que hi ha voluntat de no circumscriure aquesta comissió en l'estudi del pla d'usos 
de Can Travé sinó que les seves competències s'estenguin a l'estudi de qualsevol 
element del nostre patrimoni, tant el patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic, 
documental o del patrimoni immaterial. 
 
Vist el que disposa la Constitució Espanyola a l'art. 46 en quant estableix que "els 
poders públics garantiran la conservació  i promouran  l'enriquiment  del patrimoni 
històric,  cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, sigui quin 
sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest 
patrimoni". 
 
Vist el que disposa l'art. 66.3e del Text refós de la Llei municipal i de règim local  de 
Catalunya (en endavant TRLMRLC) en quan estableix les competències dels municipis 
en matèria de patrimoni històric i artístic, i l'article 17 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que determina el contingut 
que concreta la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (en 
endavant LPCC). 
 
Vist el decret de 22 d'abril de 1949, en el qual es protegeixen tots els castells de  
l'estat espanyol, sigui quin sigui el seu estat i titularitat, considerant-los BCIN. 
 
Vist que la LPCC, en la seva disposició addicional primera, estableix que els béns 
immobles  que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin inclosos en 
catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, a 
excepció dels que siguin BCIN, la consideració de BCIL i queden inclosos dins el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Vist que el decret 78/2002, de 5 de març, Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic, regula les intervencions i tractament de les restes 
arqueològiques i paleontològiques, així com el control que sobre aquestes n'ha de fer 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, determina la 
competència de les administracions en la documentació pública i privada que forma 
part del patrimoni cultural català. 
 
Vist que la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya estableix 
el concepte de col·lecció bibliogràfica i la seva protecció. 
 
Vist que el Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu, regula la creació del 
catàleg del patrimoni festiu de Catalunya, el procediment d'inclusió i tipologia de les 
festes. 
 
Vist l'informe 11/2017, de 31 de març, de la cap de Participació i lnformació Ciutadana. 
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Atès que l'article 178. Le) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, disposa que les 
ordenances i reglaments s'entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic 
si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació  pública i 
l’audiència als interessats subsegüent  a l' aprovació inicial. 
 
Vist l’informe 105/2017, de 5 de desembre, del coordinador de Protocol i Comunicació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 9 de gener de 2018. 
 
D'acord amb allò que disposa l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de 
règim local, així com l'article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'alcaldia 
proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents  
 
 
 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Crear la Comissió d'Estudi del Patrimoni Local de Cubelles quina regulació 
ve establerta al Reglament que s'acompanya a aquesta proposta d'acord. 
 
SEGON.- Nomenar president o presidenta de l'esmentada Comissió al president-
alcalde o presidenta-alcaldessa de la corporació. 
 
TERCER.- Nomenar membres de la Comissió esmentada les persones següents:  
 

- Regidor de Patrimoni, Sr. José Manuel Ardila Contreras  
- Regidora de Cultura, Sra. Ester Pérez Massana  
- Regidor de Turisme, Sr. Raül Mudarra Carmona  
- Representants de partits polítics: 

o Grup UC-11 RCAT 
o Grup ERC-AM 
o Grup PSC-CP 
o Grup CUBELLES SI ES POT CUBELLES SI SE PUEDE 
o Grup PP 
o Grup CIU 
o Grup GANEMOS 
o Grup ICV-E 
o Grup Cubellencs-FIC 

- Tres membres del Grup de Treball del Patrimoni Local rotatius 
- Un/a funcionari/a de la Corporació que actuarà com a secretari/a 
- Un/a tècnic/a de la Diputació de Barcelona 
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- Una persona a proposta del Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell 
- Una persona a proposta l'Institut d'Estudis Penedesencs 

 
QUART. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats els presents acords 
i el text del Reglament pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà 
de comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. L'expedient podrà 
ser consultat per  qualsevol persona interessada a les dependències de la Regidoria 
de Patrimoni Local, Carrer Joan XXIII, núm.30, durant els dies feiners, pels matins de 
10 a 13h. 
 
CINQUÈ. Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d'informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s'aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la seva publicació. 
 
El Sr. Ardila explica la proposta, agraeix la feina del grup de patrimoni local i demana 
el suport dels grups. 
 
La Sra. Martínez diu que s’alegra que tiri endavant aquest tema tan important que 
portava temps encallat i afegeix que espera que es faci amb el benentès de que en el 
esdevenir del dia a dia es tingui la flexibilitat de modificar o resoldre les coses que 
calgui. Indica que a l’apartat 2 del preàmbul del Reglament, que parla de les àrees 
urbanes d’interès ambiental, hi ha una errada ja que diu que se’n cataloguen 11 però 
en figuren 13. Conclou dient que el vot serà favorable. 
 
El Sr. Pérez diu que votaran a favor de la proposta. Consideren que és molt important 
que el Reglament sigui vinculant i que les decisions que es prenguin es portin a terme. 
 
La Sra. Soler diu que el PP votarà a favor 
 
La Sra. Di Stefano diu que encara que no s’ha recollit una proposta informal que van 
fer perquè el Reglament contemplés la igualtat de representació entre homes i dones; 
que hi votaran a favor però que esperen que aprovant aquesta proposta es pugui 
establir més tard un Reglament o una clàusula perquè hi hagi aquesta paritat. 
 
El Sr. Grau s’alegra que es posi en marxa aquesta Comissió i demana la possibilitat 
d’afegir al redactat dels acords el que recullen els informes sobre contemplar la 
presència d’un representant de la Diputació i un de la Generalitat. Afegeix que la 
composició de la Comissió és molt política o institucional i demana tractar a les 
primeres reunions de la comissió que l’Ajuntament, a proposta de la Comissió, faci 
invitacions a algunes de les persones que tenen acreditada solvència en la defensa i 
estudi del patrimoni a nivell local i demana que això també s’inclogui als acords. 
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El Sr. Ardila està d’acord en que els acords de la Comissió han de ser vinculants, com 
deia el Sr. Pérez. Quant a la igualtat que demanava la Sra. Di Stefano diu que en el 
cas de la representació del govern a la Comissió hi hauria paritat, dos homes i dues 
dones, que s’ha d’intentar que sigui així i que es mirarà tot el que es pugui fer. 
Finalment diu que és una bona idea el que comentava el Sr. Grau de que l’Ajuntament 
pugui fer invitacions a persones perquè participin a  la Comissió, que no hi hauria cap 
problema. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat de membres de la 
Corporació. 
 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL 

CONSORCI SANITARI DEL GARRAF (CSG)  

En sessió ordinària del Ple de l´Ajuntament de data 19 de gener de 2009 es dóna 
compte de l’aprovació definitiva de l´adhesió de l´Ajuntament de Cubelles al Consorci 
de Govern Territorial de Salut del Garraf  i els seus estatuts reguladors, amb l´objecte, 
segons l´article 2, de “contribuir a la millora de la salut de la població de referència. Per 
a la consecució d´aquest objectiu, la funció bàsica del Consorci serà l’ordenació, la 
priorització i coordinació dels recursos del territori, amb la finalitat de garantir la 
prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut.(...)”   

Un cop aprovats definitivament els Estatuts per part de tots els ens consorciats, es va 
publicar el seu text íntegrament al BOPB núm. 306 de data 22/12/2008 i referència al 
DOGC núm. 5298, de 16/01/2009, així com al tauler d´edictes de cada ens. 

Aquests Estatuts han estat objecte de diverses modificacions per tal d’adaptar-los tant 
a necessitats del moment com als diversos canvis legislatius produïts des de la 
constitució del CSG. 
 
El Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) i 
el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) van subscriure en data 3 de juliol de 2016 un 
Protocol d’intencions per a la integració dels dispositius i recursos assistencials del 
CSG i del CSAP (engloben l’Hospital Sant Antoni Abat, l’Hospital Residència Sant 
Camil i Centre de Rehabilitació, i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès). 
 
A partir d’aquest escenari, i producte de la negociació liderada pel Departament de 
Salut i el CatSalut des de la perspectiva d’enfortir el sector públic de la Generalitat als 
territoris de l’Alt Penedès i del Garraf, es planteja la constitució efectiva del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). Des d’un punt de vista formal aquesta 
nova entitat serà producte de la transformació corporativa del CSAP, que modifica els 
seus Estatuts en el sentit de contemplar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf.... En 
paral·lel, es fonamenta en la dissolució del CSG i la incorporació del conjunt dels seus 
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actius i passius al CSAPG, circumstància que implica la seva extinció. Des d’un punt 
de vista funcional, la finalitat és la fusió dels recursos d’ambdues entitats preexistents 
(CSAP i CSG) en una sola organització que es defineix per una naturalesa 
íntegrament pública i que passa a disposar de major massa crítica per afrontar els 
reptes de futur cap a una millora de la qualitat assistencial en condicions sostenibles.  
 
L’article 27 dels Estatuts del CSG estableix les normes internes per acordar 
voluntàriament la dissolució del consorci, requerint com a mínim el vot favorable dels 
tres quarts dels vots ponderats dels membres del Consell en l’exercici del càrrec i, a 
més d’aquesta majoria qualificada, la ratificació de totes les entitats que l’integren. 
 
La circumstància que la citada dissolució es plantegi associada a la cessió global dels 
seus actius i passius a una altra entitat del sector públic, el CSAPG, jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat en el marc de la salut 
que fins al moment ha vingut desenvolupant el CSG, ens situa davant un supòsit 
específic que està expressament previst a l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic. Aquest precepte de naturalesa bàsica 
dóna empara a que, en les esmentades condicions, les entitats consorciades puguin 
acordar, per unanimitat, la cessió global dels actius i passius del CSG al CSAPG, 
comportant la seva extinció sense liquidació. L’adopció d’aquesta mesura es justifica 
en el fet que l’entitat successora donarà plena continuïtat a l’activitat assistencial del 
CSG i al compliment de les seves finalitats, donant lloc a una protecció dels interessos 
públics del propi CSG en millors condicions objectives.  
 
D’altra banda, aquesta mesura permet reordenar l’organització de la provisió dels 
serveis públics d’atenció sanitària al territori de forma coherent amb el marc 
competencial general i, simultàniament, seguir garantint la participació local, la 
sensibilitat comarcal i la continuïtat de l’arrelament de la nova organització al territori a 
través de la participació al CSAPG del Consell Comarcal del Garraf, de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
En data 7 de novembre de 2017, registre d´entrada núm. 2017/13520, el secretari del 
CSG remet ofici a l´Ajuntament de Cubelles en el que comunica que el Consell Rector 
del CSG els  dies 24 de maig i 11 d´octubre d´enguany van prendre els acords 
necessaris per tal de dissoldre l’esmentat ens; tanmateix, s´acorda l´adhesió - amb 
aprovació del corresponent conveni - al nou Consorci Sanitari de l´Alt Penedès i Garraf 
(CSAPG), de caràcter autonòmic, que serà el continuador de les relacions jurídiques 
del CSG i del Consorci Sanitari de l´Alt Penedès (CSAP). Tanmateix, sol·licita a 
l´Ajuntament de Cubelles que ratifiqui l´acord de dissolució. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 655/2017, de 30 d’octubre s’incoa expedient per a la 
ratificació de l’acord de dissolució del Consorci Sanitari del Garraf i es sol·liciten els 
informes preceptius de la secretària general i d’intervenció. 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 15/2017,  d’1 de desembre. 
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Vist l’informe d’Intervenció núm. 71/2017, de 28 de desembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 9 de gener de 2018. 
 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

 
A C O R D S 

 
 
Primer.-  Ratificar l’acord de dissolució del Consorci Sanitari del Garraf. 
 
Segon.- Disposar un termini de 30 dies d’exposició pública per a la presentació de les 
al·legacions i/o reclamacions que es considerin oportunes, mitjançant edicte al BOP de 
Barcelona, al DOGC i al tauler d´edictes de la Corporació. 
  
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local, al 
Consorci Sanitari del Garraf, a la Regidoria de Medi Ambient i Salut i al Departament 
d´’Intervenció municipal. 
 
El Sr. Hugué explica que arran del desplegament de la LRSAL ha sorgit la necessitat 
de crear un nou ens; que aquest nou consorci, liderat pel Servei Català de la Salut, es 
dirà Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, serà 100% públic i aplegarà una 
població de gairebé 250.000 habitants, 32 municipis, 280 llits d’aguts, 165 
sociosanitaris i 68 de residència assistida. Afegeix que el nou consorci mantindrà i 
millorarà la seva cartera de serveis i de professionals. Seguidament explica com 
beneficiarà tot això la ciutadania; diu que es mantindran proves i serveis als centres 
d’origen sense necessitat de desplaçar-se a altres centres i que molt probablement 
se’n crearan d’altres al tenir una població de referència molt més gran. Explica que 
podrem captar talent de millors professionals, que es potenciaran la innovació, la 
recerca i la docència, cosa que revertirà en la qualitat assistencial dels ciutadans. 

Continua indicant que tot aquest procés ha tingut l’aval de les diferents associacions, 
professionals i comitès d’empresa dels dos centres, i que es mantindran el 100% de 
llocs de treball als dos consorcis. 

Per últim recorda que cal seguir reivindicant la construcció del nou hospital comarcal 
del Garraf a Vilanova i la Geltrú. 

La Sra. Romero diu que això es una millora per a Cubelles i que, per tant, hi votarà a 
favor. 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2018_01 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

12 
 
 

 

 

El Sr. Pérez diu que es tracta d’una millora per a Cubelles i per a la comarca del 
Garraf però destaca que la mobilitat entre les dues comarques deixa mot que desitjar i 
considera que seria interessant que el nostre representant al Consorci, el Consell 
Comarcal del Garraf, insisteixi en aquest tema. 

El Sr. Tribó diu que s’abstindran en base a tres criteris; el primer seria que Cubelles 
perd la influència que tenia perquè ara passarà a estar representada pel Consell 
Comarcal del Garraf, el segon que una derivació a l’hospital de Belllvitge ofereix més 
garanties mèdiques que no pas a Vilafranca i en tercer lloc diu que la mobilitat de 
Cubelles a Barcelona és molt millor que a Vilafranca per freqüència i diversitat de 
transport. 

El Sr. Grau diu que espera que una de les capacitats del nou consorci sigui permetre 
que els hospitals i centres sanitaris de les dues comarques tinguin opció a diferents 
perfils tan tècnics com professionals. Seguidament comenta que l’inconvenient és el 
tema del transport i considera que caldria fer arribar a la direcció del Consorci o 
autoritats que calgui la necessitat imperiosa de reivindicar una millora del servei públic 
de transport perquè en el cas de moltes persones serà un impediment bastant gran, 
sobretot en alguna de les consultes que es puguin desplaçar fora del Garraf i que això 
s’agreuja més en els municipis més petits, com Cubelles. 

El Sr. Hugué diu que està totalment d’acord amb el que s’ha comentat de la mobilitat 
però que la gran majoria de visites que es fan es podran seguir fent al mateix centre. 
Quant al fet que Cubelles hagi perdut la facultat representativa diu que són 32 
municipis i que els que tenen més pes demogràfic són els que han de liderar aquest 
nou consorci. Continua dient que el més important és la participació del CatSalut al 
consorci amb el 51% i que això és molt bo a nivell de finançament de nous projectes. 
Afegeix que amb aquest nou servei segons quin tipus de visita no caldrà derivar-la a 
Bellvitge perquè si es creix com a consorci es podran oferir certes especialitzacions 
que ara no tenim, així com certs tipus de cirurgia. 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 1 del PP, 1 de Guanyem, 1 de 
Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero, regidora no adscrita), cap vot en contra i 2 
abstencions de Cubelles Sí Es Pot. 

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 
CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 
1 DE GENER DE 2017 

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 
2017. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants 
durant l’exercici 2017, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de 
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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 2017, és de 14.715 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. 
 
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, amb el vist i plau de la 
Cap de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana, de data 28 de desembre de 
2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 9 de gener de 2018. 
 
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 2017, de la qual en resulta una població de 14.715 
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 de membres de la 

corporació. 

REGIDORIA D’HISENDA 
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10.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL 

TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS 

En data 17 d’octubre de 2017 el Ple municipal aprovà provisionalment per a l’exercici 
2017 i següents la modificació de la Ordenança Fiscals núm. 23, reguladora de la taxa 
sobre el transport públic de viatgers.  
 
El 23 d’octubre es va publicar l’edicte d’aprovació inicial de la modificació de les 
ordenances fiscals per a 2018 en el BOPB obrint-se així el període per presentar 
reclamacions des del 24 d’octubre fins el 5 de desembre de 2017. 
 
Un cop finalitzada l’exposició al públic que disposa l'article 17.1 del TRLRHL i d’acord 
amb el certificat emès el 14 de desembre per la Secretaria General de la Corporació, 
s’ha presentat la següent reclamació en temps i forma: 
 

 Sr. Daniel Pérez Luque, en representació del grup Polític municipal  Guanyem 
Cubelles (V-66.599.895), amb registre general d’entrada número 2017/13276, 
de 2 de novembre. 

 
Vist l’informe de l’Interventor accidental 72/2017, de 2 de gener de  2018. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 9 de gener de 2018. 
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els Decrets 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, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pel grup municipal Guanyem Cubelles. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’article 6è. Quota tributària de la 
Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre el transport públic de viatgers, 
quedant redactada de la següent manera: 
 

Tarifa Euros 

Bitllet senzill 1,15€ 

Abonament 10 viatges sense caducitat 9,90€ 

Jubilats, pensionistes, titulars carnet família nombrosa, família monoparental, 
família amb infants en acolliment o adopció, família amb persones en situació 
de dependència, persones amb diversitat funcional  i joves de 4 a 16 anys.  

0,70€ 

Menors de 4 anys i aturats de més de dotze mesos que no cobrin prestació Exempt 
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Tercer.- Ordenar la inserció d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona publicant el text íntegre de la modificació de la Ordenança. 
 
L’alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Pérez diu que els congratula que s’hagin recollit les seves propostes però que 
alhora els entristeix que no se’ls hagi escoltat abans perquè d’aquesta manera 
s’haguessin estalviat aquest tràmit i aquest punt podria estar ja aprovat i publicat. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat de membres de la 

corporació. 

 
11.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
12.- MOCIONS  
 
12.1.- MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT LES RETALLADES EN EL 
FINANÇAMENT A LES LLARS D’INFANTS DE CUBELLES PRESENTADA PER 
GUANYEM CUBELLES 
 
El 2011 es van emprendre unes dures retallades en els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya que també van afectar el finançament de les escoles bressol. Segons un 
acord signat anys abans, el cost de les escoles bressol públiques, majoritàriament de 
titularitat municipal, es repartiria a parts iguals entre Generalitat, ajuntaments i famílies, 
la qual cosa es traduïa que cada part pagava uns 1.800 euros per plaça anualment. 
Aquest model se’n va trencar i la Generalitat va retallar de manera retroactiva la seva 
aportació a 1.600 euros per al curs 2010-2011 i a 1.300 euros per al següent. 
Posteriorment l’import es va fixar en 875 euros; però al 2014 va anar més enllà, i la 
Generalitat va decidir que no seria la que assumiria el rebut, va reduir a zero la seva 
aportació i va endossar el pagament a les diputacions. És a dir, va carregar a 
l'esquena dels ajuntaments i en la dels pares/mares (si els municipis no assumien 
aquesta part proporcional) la retallada en polítiques socials i en lloc de traspassar els 
diners compromesos als ajuntaments catalans per ajudar-los a finançar l'educació 
d'entre zero i tres anys, la Generalitat va derivar aquests diners a les escoles 
concertades. 
 
Al 2015, un grup d’ajuntaments van decidir reclamar 11,2 milions (que corresponien a 
875 euros per plaça i any) a la Generalitat per l’impagament de les subvencions de les 
escoles bressol. Abans d’acabar l’any 2015, els ajuntaments van assegurar que aquest 
deute es va saldar, però van decidir arribar als tribunals per reclamar la diferència fins 
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als 1.300 euros. Cinc municipis (Cornellà, l’Hospitalet, Sant Joan Despí, Esplugues i 
Sabadell) van presentar demandes, mentre que 26 ajuntament més (entre els quals 
Tarragona i Lleida, malgrat que la majoria són municipis petits i mitjans) van tramitar 
un contenciós de manera conjunta. En menys d’una setmana s’han donat a conèixer 
les sentències favorables de Cornellà, l’Hospitalet , Sant Joan Despí i Esplugues de 
Llobregat; i s’espera que en breu es conegui la resta. Altres ajuntaments com el de 
Barcelona, també estan preparant les seves demandes per ferles efectives en breu. 
 
Les sentencies confirmen la "Responsabilitat financera" d'Ensenyament sobre les llars 
d'infants que va quedar desatesa amb les retallades, i cita la Llei d'Educació de 
Catalunya (LEC), que estableix que l'Administració autonòmica "ha de subvencionar la 
creació, consolidació i manteniment de les places per a nens de zero a tres anys a les 
escoles bressol de titularitat municipal ". 
 
Guanyem Cubelles pensa que l´Ajuntament de Cubelles no s´ha de quedar enrere en 
aquest sentit, la corporació ha de reclamar i exigir el pagament del que justament l´hi 
correspon. 
 
Per aquest motius proposem al Ple Municipal de Cubelles els següents acords: 
 
1er- Encarregar als serveis jurídics de l´Ajuntament de Cubelles, i als departaments 
que es creguin oportuns, un informe respecte a la configuració, articulació i la viabilitat 
d´una futura denuncia a la Generalitat de Catalunya per reclamar el deute en el 
finançament que té aquesta amb  les llars d´infants de Cubelles. 
 
2on- En cas de que de que els informes tècnics i jurídics confirmin la viabilitat de la 
denuncia a la Generalitat de Catalunya; l´Ajuntament de Cubelles donarà els passos 
necessaris  per reclamar el deute en el finançament a les llars d´infants del nostre 
municipi. 
 
El Sr. Pérez explica la moció  
 
L’alcaldessa, en relació a aquest punt, dóna la següent informació: 
 
“A mitjans del mes de desembre de 2017, des de la Secretaria General de 
l’Ajuntament és té coneixement de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) que dóna la raó a l´ajuntament de L´Hospitalet que va denunciar a la 
Generalitat perquè havia deixat d’atorgar la subvenció per finançar les escoles bressol 
a partir de l’any 2012. Posteriorment, amb data 19 de desembre, la secretaria general 
encarrega al departament de serveis jurídics de la Corporació sota petició de registre 
l´estudi de l´esmentada sentència en relació a la seva possible aplicació a 
l´Ajuntament de Cubelles. Tot just abans de festes, el regidor Sr. Pineda demana a la 
secretaria l´estudi de la sentència favorable als ajuntaments. La secretària general li 
informa de paraula que aquesta tasca ja s´ha iniciat d´ofici per la pròpia secretaria i 
que, un cop analitzada, es proposaran al govern les actuacions a realitzar. 
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Des dels serveis jurídics municipals es contacta amb altres ajuntaments i s´obté la 
sentència de Cornellà.    

Passat el període de festes de Nadal, es reprèn l´estudi de les sentències, bàsicament, 
per analitzar si el supòsit d´aquests ajuntaments és el mateix que a Cubelles i, per 
tant, si el nostre ajuntament té possibilitats de recórrer i obtenir sentència favorable. 

Paral·lelament, des de la Secretaria se sol·licita als departaments d´ensenyament i 
d´hisenda de l´ajuntament informació sobre els convenis subscrits amb la Generalitat 
de Catalunya per al finançament de les places d´escola bressol municipal, així com la 
subvenció per alumne i any dels darrers exercicis. 

Els esmentats departaments estan recollint tots els antecedents necessaris per 
fonamentar una reclamació judicial. 

Des de la secretaria s´ha contactat, també, amb els serveis jurídics de la Federació de 
Municipis de Catalunya, per tal de conèixer la seva posició ja que des de l’entitat 
municipalista s´està treballant en una moció per tal d´instar al futur govern de la 
Generalitat que resolgui amb caràcter general la problemàtica del deute de la 
Generalitat de Catalunya en el cofinançament d’aquests serveis municipals i evitar així 
la càrrega per als ajuntaments d´haver de demandar la Generalitat de forma 
individual.” 

La Sra. Martínez diu que s’adhereixen a la moció i agraeix a Guanyem que l’hagi 
presentat. Diu que d’igual forma que altres Ajuntaments van iniciar reclamacions el 
2015 entenien que l’Ajuntament de Cubelles havia d’estar treballant en aquesta línia. 
Lamenta que el govern no els hagi donat cap informació al respecte fins el moment en 
que s’ha presentat aquesta moció. Diu que, a més, l’Ajuntament va tancar una de les 
llars i que això els genera el dubte de saber si ara es podrà fer aquesta reclamació per 
una llar d’infants que ja està tancada. 
 
La Sra. Soler diu que el PP també s’adherirà a la moció perquè considera que si estan 
units tenen més a guanyar. 
 
El Sr. Tribó diu que a la tercera línia del primer acord hi ha una errada quan es parla 
de denúncia, ja que es tractaria d’un recurs contenciós administratiu i no pas d’una 
acció penal i comenta que si el ponent de la moció accepta el canvi no caldria fer una 
esmena. Considera que no només s’ha de reclamar el deute en el finançament sinó 
que s’ha de parlar del dany emergent que suposa per a les arques municipals pagar 
uns diners que no li pertoquen. Finalment diu que hi ha paràgrafs sencers de la moció 
que són copia i enganxa d’una edició de El País de l’article de data 25-12- 2007 signat 
per la periodista Ivanna Vallespín. 
 
El Sr. Grau diu que el PSC està d’acord amb els arguments que s’han exposat, que té 
tota la confiança en la gestió que s’està impulsant des de Secretaria i Serveis Jurídics i 
que s’adhereixen a la moció però demana fer una esmena: “Instar a la Generalitat de 
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Catalunya a fer efectiu el pagament del deute entre el 2012 i el 2015 a l’Ajuntament de 
Cubelles” 
 
El Sr. Pérez, quant a la petició del Sr. Tribó de canviar la paraula “denúncia” del primer 
acord pregunta a la secretària quina seria l’expressió correcta. 
 
La secretària indica que el primer que faria l’Ajuntament, un cop estudiada la viabilitat 
de tot plegat, és presentar una reclamació administrativa prèvia, un recurs entre 
administracions i si la Generalitat desestima per silenci o de forma expressa s’aniria al 
contenciós administratiu. Pel que fa al nom, explica que és més correcte tècnicament  
el que assenyala el Sr. Tribó, però que si s´aprova tal com està, des de secretaria-
SSJJ ja saben interpretar a què es refereix la moció. 
 
El Sr. Pérez accepta canviar la paraula denúncia per acció judicial. 
 
L’alcaldessa diu que  diàriament es fa molta feina al consistori i no hi hauria temps 
material per a notificar totes les accions que s’inicien; que ja  es va comunicar a la 
Comissió Informativa que s’estaven fent accions al respecte. 
 
La Sra. Pérez diu que el tancament de la llar d’infants va ser la fusió de dos serveis 
per adequar l’oferta a la demanda. Seguidament destaca que des del 2014 ha plogut 
molt i que ara tenim un article 155 que ha inhabilitat la Generalitat en molts aspectes, 
un d’ells Ensenyament. Conclou dient que hi votaran a favor però que considera que 
potser no és el millor moment per a fer aquesta demanda. 
 
Es sotmet a votació l’esmena proposada pel PSC i s’aprova per 12 vots a favor ( 3 
d’UC-11 RCAT, 1 d’ICV-E, 1 del Sr. Écija, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PSC, 1 del 
PP, 1 de Guanyem, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero, regidora no adscrita),  
1 abstenció del Sr. Mudarra d’UC-11 RCAT i 4 vots en contra (2 d’ERC i 2 de CIU). 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 1 
d’ICV-E, 1 del Sr. Écija, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PSC, 1 del PP, 1 de Guanyem, 
1 de Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero, regidora no adscrita), cap vot en contra i 4 
abstencions (2 d’ERC i 2 de CIU) , quedant redactada com segueix: 
 
“12.1.- MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT LES RETALLADES EN EL 
FINANÇAMENT A LES LLARS D´INFANTS DE CUBELLES 
 
El 2011 es van emprendre unes dures retallades en els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya que també van afectar el finançament de les escoles bressol. Segons un 
acord signat anys abans, el cost de les escoles bressol públiques, majoritàriament de 
titularitat municipal, es repartiria a parts iguals entre Generalitat, ajuntaments i famílies, 
la qual cosa es traduïa que cada part pagava uns 1.800 euros per plaça anualment. 
Aquest model se’n va trencar i la Generalitat va retallar de manera retroactiva la seva 
aportació a 1.600 euros per al curs 2010-2011 i a 1.300 euros per al següent. 
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Posteriorment l’import es va fixar en 875 euros; però al 2014 va anar més enllà, i la 
Generalitat va decidir que no seria la que assumiria el rebut, va reduir a zero la seva 
aportació i va endossar el pagament a les diputacions. És a dir, va carregar a 
l'esquena dels ajuntaments i en la dels pares/mares (si els municipis no assumien 
aquesta part proporcional) la retallada en polítiques socials i en lloc de traspassar els 
diners compromesos als ajuntaments catalans per ajudar-los a finançar l'educació 
d'entre zero i tres anys, la Generalitat va derivar aquests diners a les escoles 
concertades. 
 
Al 2015, un grup d’ajuntaments van decidir reclamar 11,2 milions (que corresponien a 
875 euros per plaça i any) a la Generalitat per l’impagament de les subvencions de les 
escoles bressol. Abans d’acabar l’any 2015, els ajuntaments van assegurar que aquest 
deute es va saldar, però van decidir arribar als tribunals per reclamar la diferència fins 
als 1.300 euros. Cinc municipis (Cornellà, l’Hospitalet, Sant Joan Despí, Esplugues i 
Sabadell) van presentar demandes, mentre que 26 ajuntament més (entre els quals 
Tarragona i Lleida, malgrat que la majoria són municipis petits i mitjans) van tramitar 
un contenciós de manera conjunta. En menys d’una setmana s’han donat a conèixer 
les sentències favorables de Cornellà, l’Hospitalet , Sant Joan Despí i Esplugues de 
Llobregat; i s’espera que en breu es conegui la resta. Altres ajuntaments com el de 
Barcelona, també estan preparant les seves demandes per ferles efectives en breu. 
 
Les sentencies confirmen la "Responsabilitat financera" d'Ensenyament sobre les llars 
d'infants que va quedar desatesa amb les retallades, i cita la Llei d'Educació de 
Catalunya (LEC), que estableix que l'Administració autonòmica "ha de subvencionar la 
creació, consolidació i manteniment de les places per a nens de zero a tres anys a les 
escoles bressol de titularitat municipal ". 
 
Guanyem Cubelles pensa que l´Ajuntament de Cubelles no s´ha de quedar enrere en 
aquest sentit, la corporació ha de reclamar i exigir el pagament del que justament l´hi 
correspon. 
 
Per aquest motius proposem al Ple Municipal de Cubelles els següents acords: 
 
PRIMER.-  Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el pagament del deute 
entre el 2012 i el 2015 a l’Ajuntament de Cubelles 
 
SEGON.- Encarregar als serveis jurídics de l´Ajuntament de Cubelles, i als 
departaments que es creguin oportuns, un informe respecte a la configuració, 
articulació i la viabilitat d´una futura acció judicial per reclamar el deute en el 
finançament que té la Generalitat de Catalunya amb de les llars d´infants de Cubelles. 
 
TERCER.- En cas de que de que els informes tècnics i jurídics confirmin la viabilitat de 
l’acció judicial l´Ajuntament de Cubelles donarà els passos necessaris  per reclamar el 
deute en el finançament a les llars d´infants del nostre municipi.” 
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La Sra. Pérez explica que finalment han votat en contra de la moció perquè no estan a 
favor de l’esmena. 
 
La Sra. Cuadra diu que si no fos per l’esmena haguessin votat a favor de la moció. 
Considera que és una esmena innecessària perquè tenim una Generalitat intervinguda 
sobretot en matèria d’Ensenyament, que no arriben els diners a les escoles i considera 
que potser s’hauria de reclamar a Madrid i no a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
12.2.- MOCIÓ EN SUPORT A L’AJUNTAMENT DE MADRID DAVANT LA 
INTERVENCIÓ FINANCERA DEL MINISTERI D’HISENDA I DE SOL·LICITUD DE 
MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA, PRESENTADA 
PER UNITAT CUBELLENCA 11-REAGRUPAMENT, ERC, CIU, ICV, EL SR. ÉCIJA, 
CUBELLES SÍ ES POT I GUANYEM CUBELLES 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Ministeri d'Hisenda va enviar el passat 27 d'octubre una carta a l'Ajuntament de 
Madrid comunicant que no podia aprovar el Pla Econòmic Financer (PEF) presentat 
tret que la corporació inclogui retallades de despesa per quantia de 238 milions en 
2017 i 243 en 2018. 

La seva argumentació es basa que l'Ajuntament ha utilitzat un càlcul erroni de la Regla 
de Despesa, encara que la veritat és que l'Ajuntament ha utilitzat el mateix 
procediment que empra sempre el Ministeri. Aquest procediment ve recollit en l'article 
12.1 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. És el 
que s'utilitza en l'aplicació informàtica del propi Ministeri. 

L'Ajuntament de Madrid, d'altra banda, ha presentat ja tres Planes Econòmics 
Financers, exactament com a marca la llei en cas de vulneració de la regla de 
despesa, i a més va realitzar Acords de No Disponibilitat per valor de 238 milions l'abril 
passat, com va requerir el Ministeri (Exactament la mateixa quantitat que el Ministeri 
exigeix que es retalli de nou). Aquests acords segueixen vigents i els diners 
corresponents del Pressupost està immobilitzat, encara que s'ha trobat una altra font 
de finançament, el romanent de tresoreria, per executar les actuacions que van haver 
de retirar-se del pressupost. Les Inversions Financerament Sostenibles empreses amb 
aquest romanent són absolutament legals i no computen en regla de despesa. El 
Ministeri pot demanar que s'immobilitzi diners però no que es deixin de fer inversions 
concretes. 

D'altra banda, cal tenir en compte que la regla no és la fi en si mateix, sinó un mitjà 
que garanteixi l'estabilitat pressupostària. 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF), desenvolupament de la reforma de l'article 135 de la Constitució 
Espanyola, ha suposat la consagració de l'estabilitat pressupostària com a principi 
màxim al que ha quedat supeditada el conjunt de la política econòmica i social de les 
administracions públiques, donant “prioritat absoluta” al pagament del deute públic per 
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sobre de qualsevol altra despesa pública. En concret, la prohibició, en l'article 11 de la 
citada Llei, d'incórrer en “dèficit estructural”, i l'enunciació, en l'article 12, de la 
denominada “regla de despesa” estan restringint de manera injustificada l'actuació les 
Corporacions Locals (CCLL), en un context en el qual coexisteixen importants 
superàvit pressupostaris amb apressants necessitats socials, a causa d'uns serveis 
públics fonamentals afeblits després d'anys de fortes restriccions pressupostàries. 

Tal com explica la AIReF, la formulació de la regla de despesa que es deriva de la 
LOEPSF és diferent de la interpretació que es fa d'ella a nivell europeu. En l'àmbit 
comunitari, en comptes d'aplicar-se a cadascuna de les administracions públiques per 
separat, s'aplica al conjunt de les mateixes.  A més, no s'activa mentre el país tingui 
obert un procediment de dèficit excessiu. No només això, sinó que la regla és un 
indicador de l'objectiu d'estabilitat a mitjà termini i, per tant, el seu possible 
incompliment no té conseqüències en forma de sancions. La nostra regulació, en 
canvi, imposa, en el context del procediment de dèficit excessiu obert al nostre país, 
una regla injustificadament rígida a totes i cadascuna de les administracions, que, en 
particular, les CCLLes veuen obligades a complir sota amenaça de sancions i un major 
control per part de l'Administració Central. 

Més encara, tal com és aplicada, la regla de despesa suposa un greuge comparatiu 
per les CCLL respecte al grau d'exigència de consolidació fiscal que sofreixen en 
comparació de l'Administració Central. En efecte, el mal disseny de la regla provoca 
que, en la pràctica, s'apliqui de manera independent respecte de l'objectiu d'estabilitat, 
que és el que determina l'esforç de consolidació financera de l'Estat. Atès que la regla 
de despesa no considera l'increment dels ingressos vinculat a la millora de la 
conjuntura econòmica, la regla s'acaba convertint en un criteri més sever en termes de 
consolidació fiscal que el que es deriva d'aplicar l'objectiu d'estabilitat. 

D'aquesta manera, no és d'estranyar que hagi estat l'extrem esforç de consolidació 
fiscal de les CCLL el major responsable de la recent reducció del dèficit públic 
(superàvit del 0,6% del PIB de les CCLL, enfront d'un dèficit del 0,8%, l'1,6% i el 2,5% 
de les Comunitats Autònomes, la Seguretat Social i l'Administració Central, 
respectivament, en 2016). Això a pesar que les CCLL presenten uns nivells de 
despesa i deute substancialment inferiors als de les CCAA i l'Estat (5,7% de despesa 
pública local sobre el PIB enfront d'un 42,4% del PIB de despesa pública total; i 2,9% 
de deute local sobre el PIB enfront d'un 99,4% del PIB de total de deute públic en 
2016). 

La profunda iniquitat en el repartiment de l'esforç de consolidació ha produït, al mateix 
temps, una substancial bretxa en el saldo pressupostari que mantenen les CCLL 
espanyoles en comparació de les de la mitjana de la Unió Europea (0,6% del PIB de 
superàvit en el cas espanyol vs. 0,1% en la mitjana europea). Com a conseqüència, 
l'aplicació de la regla de despesa ha suposat un important obstacle per assegurar una 
recuperació de la despesa pública que faci possible que les CCLLespanyoles s'acostin 
al grau de prestació de serveis públics de la seva competència present en la resta 
d'Europa. 
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No només això, sinó que el fet que la LOEPSF inclogui sancions econòmiques i 
mecanismes d'intervenció per part del Govern en les administracions que no 
compleixin amb el nivell de despesa que es deriva de la regla, soscava també el 
principi d'autonomia local. De fet, suposa una ingerència especialment difícil de 
justificar en un context en el qual la majoria de les CCLL presenten superàvit 
pressupostaris i importants romanents de tresoreria; en el qual, preses en el seu 
conjunt, compleixen ja amb el límit de deute que se'ls assigna en l'article 13 de la Llei i, 
preses per separat, compleixen, en molts dels casos, els límits de deute respecte a 
ingressos fixats per la legislació reguladora de les Hisendes Locals en matèria 
d'autorització d'operacions d'endeutament; i en el qual, a més, respecten el període 
mitjà màxim de pagament a proveïdors establert en la Llei 15/2010 sobre mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

En conclusió, per evitar les injustificades distorsions que la LOESPF genera, és 
necessària una modificació de la mateixa amb l'objectiu que aquesta llei, que estableix 
els principis i normes que han de regir les administracions públiques per aconseguir 
l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els determini respectant 
l'autonomia local i garantint la capacitat de les CCLL d'assegurar una prestació 
suficient dels serveis públics la competència dels quals tenen assignada, exigint un 
esforç equitatiu a cadascuna d'aquestes administracions en l'assoliment de la citada 
estabilitat. 

El Govern es va comprometre a l'inici de l'any amb la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) a revisar la regla de despesa per evitar que anés tan 
restrictiva amb el superàvit de les corporacions. Encara que fins avui no s'ha 
aconseguit cap avanç, Hisenda està disposada a donar més flexibilitat als ajuntaments 
amb una reforma de la regla de despesa. Per aquest motiu sorprèn més que hagi 
decidit intervenir els pagaments de Madrid quan està prop de modificar la normativa. 

Per tot això, es proposen al Ple de l’Ajuntament de Cubelles els següents: 

 

ACORDS 

1.- L'Ajuntament de Cubelles mostra la seva solidaritat amb l'Ajuntament de Madrid, i 
insta al Govern d'Espanya a la retirada immediata dels controls financers impostos al 
mateix, per considerar-los un atac injustificat a l'Autonomia Local reconeguda per la 
Constitució. 

2.- Instar al Govern a promoure una reforma de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de l'article 135 de la Constitució Espanyola 
que modifiqui la regulació de la regla de despesa, de manera que permeti a les 
Corporacions Locals que compleixen amb els criteris d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, així com de control de la morositat, reinvertir el superàvit fiscal i 
donar prioritat a la despesa necessària per assegurar la prestació dels serveis públics 
fonamentals per sobre dels crèdits per satisfer els pagaments del deute públic, 
assimilant els requisits pressupostaris impostos a aquestes Corporacions Locals als 
exigits a l'Estat i a les Comunitats Autònomes. 
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El Sr. Écija indica que l’esperit de la moció és posar de manifest la perversitat de la 
regla de la despesa que va imposar el govern del PP el 2012, que si bé és cert, diu, 
que en un primer moment podia haver-hi alguna causa pel moment de crisi, el 
continuar mantenint-la a aquestes alçades és pervers. Considera que l´única causa 
per la qual es manté és per a maquillar el seu propi dèficit a costa dels Ajuntaments. 
Explica que aquesta regla de despesa estableix que no pots gastar més del que 
ingresses i, a més, que no pots gastar més del que has gastat l’any anterior afegint un 
petit percentatge i diu que és impossible que un Ajuntament executi el 100% de la 
seva despesa, que, per tant, el nivell de despesa de l’any següent encara és menor i 
així fins a l’infinit. 
 
La Sra. Martínez diu que hi ha una regla que és que els diners d’un Ajuntament han 
de revertir en serveis per al poble i que no és de rebut que els Ajuntaments que estan 
complint se’ls castigui i no se’ls deixi fer ús d’aquests diners per la qual cosa donaran 
suport a la moció. 
 
El Sr. Pérez diu que l’Ajuntament de Madrid és un exemple de que es pot gestionar 
amb seny sense malbaratar cabals públics, reduint impressionantment el deute però 
fent el màxim esforç inversor en la ciutat i les persones. Diu que, paradoxalment, s’ha 
vist que el primer que incompleix la Llei és el Sr. Montoro amb els comptes de l’Estat i 
Ajuntaments afins a ell. Demana un canvi en la Llei per a que, dins la racionalitat, els 
ajuntaments puguin invertir en la seva vila i en la seva ciutadania. 
 
La Sra. Soler diu que el seu vot serà d’abstenció. 
 
El Sr. Tribó diu que aquesta proposta de moció arriba tard ja que s’ha aprovat en data 
13 de gener la proposta de Llei de Podemos per a canviar els criteris d’aplicació de la 
Regla de la despesa i que Ajuntaments amb superàvit puguin reinvertir en prestacions 
socials. No obstant, destaca la importància de que el govern s’afegeixi a les tesis de 
Podemos, Unidos Podemos, En Comú Podem i Marea. Afegeix que estaran molt 
atents a que això es pugui complir. Finalment diu que això estaria vinculat a l’article 
135 de la Constitució i recorda que quan es va modificar aquest article ni CIU, ni ERC 
ni ICV van votar en contra d’aquesta modificació tan greu per a les polítiques socials. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 16 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de 
Guanyem, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero, regidora no adscrita), cap vot en 
contra i 1 abstenció del PP 
 
 
13.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
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14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez, diu que encara no li han contestat a la pregunta que va formular 
al Ple de l’octubre en relació al survival zombie i prega li facin arribar la resposta i no 
hagin d’esperar al mes de febrer. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez demana que es millori la transparència a l’hora de contractar personal  
a l’Ajuntament de Cubelles i que totes les borses de treball que estiguin vigents, es 
mantinguin actualitzades i publicades al web municipal durant tota la seva vigència 
perquè els candidats puguin veure en qualsevol moment quina posició ocupen dins de 
la borsa. 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó demana la possibilitat de que el consistori es pugui adherir al Fòrum 
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez, quant a la tala d’arbres a diferents zones del municipi, pregunta: 
quin nombre d’arbrat ha estat tallat? Es pensen replantar en alguna zona? A què es 
deuen aquestes tales? 

2.- La Sra. Martínez pregunta: tenen acordada la data de les comparses infantils per 
al 2018? Si la tenen, quina és? Com s’ha consensuat? 
 
3.- La Sra. Martínez recorda que van proposar ampliar l’esbarjo de la zona de la platja 
habilitada per a gossos i que se’ls va respondre que ho estudiarien, i pregunta: Ja ho 
han estudiat? Quin espai o zona, si és el cas, pensen habilitar a tal efecte? 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el motiu pel qual el policia municipal que 
guarda les entrades i sortides a l’escola Charlie Rivel ha estat desplaçat, deixant sense 
vigilància i protecció les entrades i sortides dels cursos de P3, P4 i P5? 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez pregunta si hi ha hagut algun problema amb dues instàncies, la  
2017/14660 i la 2017/14661, que van registrar el dia 5 de desembre de 2017 
demanant documentació sobre les pistes de tennis de Mas Trader. 
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Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Soler diu que s’han tallat uns 13 o 14 arbres al carrer Dàrius Huguet 
cantonada amb verge de Montserrat i pregunta el per què. 
 
2.- La Sra. Soler pregunta: cada quant passa el camió de les escombraries per La 
Mota? Diu que hi ha molta brossa per terra i que està tot fet un fàstic 
 
3.- La Sra. Soler pregunta: què ha passat amb la fotografia del Rei de la sala de 
Plens? La pensen posar? En  porto jo una? 
 
A petició de la Sra. Soler i de la Sra. Alcaldessa, es fan constar les següents 
intervencions: 
 
L’alcaldessa diu que no s’hi havia fixat 
 
La Sra. Soler diu que a la seu en té una de molt maca  i pregunta si la porta 
 
L’alcaldessa li respon que sí  
 
La Sra. Soler diu que demà mateix la té posada 
 
L’alcaldessa li agraeix l’oferiment 
 
 
Preguntes del grup municipal de Cubelles Sí es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó, diu que als fanals del Pg. De la Mar Mediterrània hi ha uns suports 
amb uns passadors que estan rovellats i cedits i que hi ha un risc de caiguda important 
i pregunta:  Són conformes a normativa? Estan certificats? La pòlissa de 
responsabilitat civil contractada pel consistori inclou el risc de caiguda d’aquests 
artefactes? En cas afirmatiu,  amb quin import? 
 
2.- El Sr. Tribó reitera la pregunta formulada al Ple del novembre en relació al Decret 
595/2017 perquè considera deficitària la resposta; diu que ell no va demanar hora per 
a consultar l’expedient sinó una resposta. La pregunta que va formular va ser: “El Sr. 
Tribó, en relació al Decret 595/2017, recurs contra l’acte d’adjudicació del contracte de 
subministrament de material d’oficina i consumibles, vol saber si es va demanar o no 
informe previ ja que considera molt greu a efectes legals la falta de capacitat per a 
contractar.” 
 
3.- El Sr. Tribó en relació a la segona pregunta que va formular al Ple del novembre 
(“El Sr. Tribó diu que hi ha dos reparaments, Decrets 570/17 i 566/17, que fan menció 
a pròrrogues indegudes contra Llei i demana un informe sobre aquest dos 
reparaments. Pregunta si això és així i si és pràctica habitual.”) diu que el Govern, a la 
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seva resposta, està reconeixent per escrit que violen la Llei i pregunta: per què hi ha 
aquesta violació de la normativa en contractes menors? 
 
4.- El Sr. Tribó, quant a la tercera pregunta formulada al Ple del novembre (“El Sr. 
Tribó demana informe de l’alcaldessa en relació als reparaments dels Decrets 620/17 
682/17. Afegeix que els imports són molt elevats) diu que, malgrat la resposta indica 
que l’informe de l’alcaldessa és potestatiu, ells l’estan demanant i que si no vol fer-lo 
volen saber el per què. 
 
La Sra. Soler demana que  consti en acta que s’ha dit que ha de posar ella la foto del 
Rei i pregunta a la secretària si es pot invalidar el Ple per no estar la foto penjada a la 
sala de Plens. 
 
 La secretària respon que el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic 
dels Ens Locals diu que la foto de sa majestat el Rei ha de ser present a la sala de 
sessions, però no preveu les conseqüències legals de que no hi sigui, de la mateixa 
manera –indica- que la Llei de Procediment administratiu, quan regula les causes de 
nul·litat dels acords, no contempla el fet que no hi sigui la imatge de sa Majestat el Rei 
a la sala de sessions. 
 
L’alcaldessa demana que consti en acta que ha estat la Sra. Soler qui s’ha ofert a 
portar una fotografia, i que ella li ha dit que la porti, que no li ha demanat. 
 
El Sr. Tribó diu que seria d’aplicació el principi que diu que on la Llei no distingeix i no 
posa sanció nosaltres no podem posar sanció i menys buscar la nul·litat ara, un cop 
acabat el Ple. Afegeix que també existeixen els principis pro actione i de conservació 
dels contractes que serien d’aplicació analògica a aquest cas, així com el principi de 
bona fe. 
 
L’alcaldessa diu que amb motiu de les mobilitzacions endegades cada dilluns per un 
col·lectiu de pensionistes de Cubelles en contra de l’augment  de les seves pensions 
en un 0,25%, que consideren insuficient i que es consideren no atesos, des de 
l’Alcaldia s’informa que el dia 15 es va rebre els presents i se’ls va donar tot el suport 
per part de l’Ajuntament. Explica que s’està començant a treballar conjuntament per 
poder presentar una moció per a exigir un tracte just i adequat a les seves 
reivindicacions. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubellencs-FIC en 

el Ple ordinari del 21 de novembre de 2017 
 

1.- La Sra. Martínez recorda que al Ple del març van preguntar per l’estat del pont de 
Les Salines i que se’ls va contestar el següent: “Actualment es troba en pressupost 
2017 i es procedeix a redactar el projecte i l’execució de les obres durant aquesta 
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anualitat.” Donat que estem a finals de novembre pregunta: Es durà a terme finalment 
l’execució d’aquestes obres? 
El projecte esmentat es va adjudicar a finals de novembre i, per tant, l’enginyeria 
encarregada de realitzar-lo està preparant l’avantprojecte per tal de poder fer la reunió 
amb ADIF i poder concretar com es portarà a terme l’actuació. Tan aviat com estigui 
aprovat el projecte, es procedirà a la seva licitació. 
 
2.- La Sra. Martínez pregunta: quants comerços nous han obert al municipi durant 
l’exercici 2017? Ens poden fer una relació d’aquests nous comerços o empreses? 
Noves obertures o canvis de titularitat (procés més comú), 48 activitats de les quals: 

 10  són comunicacions prèvies d’activitats de baix risc. 

 9 són declaracions responsables d’activitat innòcua. 

 20 són comunicacions prèvies d’EPAR (Espectacles Públic i Activitats 

recreatives). 

 9 són comunicacions prèvies ambientals. 

 
3.- La Sra. Martínez pregunta: Quants comerços del municipi han tancat aquest any 
2017? Ens poden fer una relació d’aquests comerços o empreses? 
En total, s’ha presentat una baixa d’activitat, corresponent a una comunicació prèvia 

d’EPAR, i 19 baixes de brossa comercial. 

4.- La Sra. Martínez demana que se’ls faci arribar un índex de pobresa de la nostra 
població respecte el territori i així mateix fa dues preguntes: quina és la mitja de temps 
d’espera de serveis socials per a rebre o desestimar l’ajut i per ser atès de manera 
especifica?. Puntualitza que no es refereix al temps d’espera a la regidoria. A quin 
tipus d’ajut estan dedicant més temps les persones de Serveis Socials a gestionar? 
El temps d'espera per a una primera visita que no sigui d’urgència, atès que aquestes 
s'atenen al moment, oscil·la de 3 a 4 setmanes.  
Els ajuts socials són molt diversos però, majoritàriament, corresponen al pagament de 
factures, rebuts de lloguers i despeses energètiques puntuals. La durada i el 
seguiment dels casos és molt variada ateses les peculiaritats que presenta cada un 
d’ells. 
A serveis socials s'atenen una varietat de casos que requereixen de diferents ajudes, 
acompanyaments i serveis molt diversos. Hi ha casos puntuals de curta durada i casos 
que, malauradament, s'allarguen en el temps. 
 
5.- La Sra. Martínez, en relació al  Decret 403/2017, sobre responsabilitat patrimonial 
pregunta: Ens poden confirmar si està tot resolt? 
Mitjançant Decret d’alcaldia 403/2017 es va incoar el corresponent procediment de 
responsabilitat patrimonial que es troba actualment en fase de tramitació.  En el 
moment procedimental oportú es dictarà resolució que posarà fi al procediment. 
 
6.- La Sra. Martínez demana un extracte dels temes i acords que s’han aprovat per a 
gestionar i que s’han tractat dintre de les reunions que el Consell Comarcal ha 
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mantingut amb el Consorci Sanitari. Quines han estat les propostes que ha fet 
l’Ajuntament de Cubelles? Quines han estat les persones de l’Ajuntament que han 
assistit a les reunions? Demana el llistat i data de cadascuna d’elles. 
Desconeixem les reunions i propostes que ha mantingut el Consell Comarcal del 
Garraf amb el Consorci Sanitari, ja que l’Ajuntament només té un representat al 
Consorci Sanitari del Garraf, el regidor de Sanitat Sr. Josep M. Hugué,  que ha assistit 
a totes les reunions convocades durant aquesta legislatura i on s’han tractat els temes 
segons l’ordre del dia proposat des de la Presidència del Consorci, càrrec que ostenta 
la Sra. Lloveras, però no a les reunions mantingudes entre els dos ens. 
En tot cas, es pot adreçar als departaments dels ens corresponents per tal que li lliurin 
aquesta informació. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

el Ple ordinari del 21 de novembre de 2017 
 
1.- El Sr. Pérez, tenen pensat fer alguna cosa amb la vorera del carrer Mont Calvari? 
D’acord amb el que es regula a l’Ordenança Especial Reguladora del Deure Legal 

d’Ús, Conservació i Rehabilitació de Terrenys, Construccions i Instal·lacions, en el seu 

moment es va requerir a la propietat per tal que procedís al tancament del solar. 

Respecte a l’obligació de fer el paviment de les voreres i tenint en compte que sobre la 

finca existia una llicència d’obra amb previsió de reiniciar en breu les feines, no es va 

preveure la pavimentació de les voreres. Des del Departament de STM, i en vista del 

temps transcorregut, s’ha iniciat el procediment per instar a la propietat (un banc) què 

executi la pavimentació de les voreres. 

2.- El Sr. Pérez diu que s’han assabentat que fa un temps una persona de Cubelles es 
va posar en contacte amb l’Ajuntament per donar-los a conèixer unes millores de 
mobilitat a la C31 i al municipi i pregunta: què pensen fer al respecte? Han contactat 
amb aquesta persona? 
Durant els propers dies el convocarem a una reunió per exposar-li el que hem pogut 

observar de la proposta. 

3.- El Sr. Pérez diu que la zona de Les Salines al voltant del Mercadona està molt 
deteriorada per deixadesa, enllumenat que no funciona, matolls, passos de vianants i 
senyalització al terra sense pintar i pregunta: tenen pensat intervenir en aquesta zona? 
Passades les festes de Nadal es farà el repàs de senyalització viaria. A data d’avui ja 
s’han tapat tots aquells escocells que no han de ser ocupats per arbres.  
Pel que fa a l’enllumenat, està inclòs a la memòria d’actuacions aprovada per Junta de 
Govern.  
 
4.- El Sr. Pérez indica que el govern va afirmar que havia canviat la ruta del bus urbà i 
que ja no passava pel davant de l’escola Charlie Rivel però que han comprovat que no 
és així i pregunta: s’ha canviat la ruta? Continua sent la mateixa? 
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El Govern ha fet una petita modificació per evitar problemes a l’horari d’entrades i 

sortides de l’alumnat de l’Escola Josep Andreu Charlie Rivel. No s’ha canviat la ruta 

però s’han modificat dues parades de posició. A l‘horari d’entrades i sortides de la 

escola, el bus  no continua la seva ruta habitual, per això s’han canviat de posició les 

dues parades. Ocasionalment, el bus ha passat pel davant de l’escola durant l’horari 

de sortida i, en conseqüència, s’ha avisat a l’empresa, obtenint com a resposta que el 

motiu havia estat una errada puntual del conductor.   

 
5.- El Sr. Pérez pregunta: què va costar la compra de l’antiga discoteca a l’Ajuntament 
de Cubelles? 
El valor de la indemnització per les obres i instal·lacions que van revertir en 

l’Ajuntament quan es va procedir al rescat de la concessió demanial de la pista 

polivalent es va fixar en 33.000.000 de pessetes.  

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PP 

el Ple ordinari del 21 de novembre de 2017 
 
1.- La Sra. Soler pregunta: puc passar demà per l’Ajuntament a  buscar el paper de la 
Generalitat sobre l’institut? 
L’alcaldessa respon afirmativament i afegeix que la direcció de l’escola ja disposa 
també d’aquest document. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubelles Sí es Pot 

el Ple ordinari del 21 de novembre de 2017 
 
1.- El Sr. Tribó, en relació al Decret 595/2017, recurs contra l’acte d’adjudicació del 
contracte de subministrament de material d’oficina i consumibles, vol saber si es va 
demanar o no informe previ ja que considera molt greu a efectes legals la falta de 
capacitat per a contractar. 
Pot sol·licitar hora amb el Departament de contractació a partir del dia 15 de gener i 
així poder consultar tot l'expedient i resoldre qualsevol dubte que tingui. En aquesta 
reunió també hi serà present el responsable del contracte, que és qui es va encarregar 
d’elaborar els informes. 
 
2.- El Sr. Tribó diu que hi ha dos reparaments, Decrets 570/17 i 566/17, que fan 
menció a pròrrogues indegudes contra Llei i demana un informe sobre aquest dos 
reparaments. Pregunta si això és així i si és pràctica habitual. 
Es tracta d'encavalcaments de contractes menors, i el reparament es duu a terme 
perquè es conculca el que recull l'article 23.3 del TRLCSP que recull textualment: "Els 
contractes menors definits en l'article 138.3 no podran tenir una duració superior a un 
any ni ser objecte de pròrroga”. 
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Pel que fa la pregunta de si és una pràctica habitual, en relació a la gran quantitat de 
contractes menors que es tramiten en una anualitat, no, però pel que fa als casos 
concrets, sí, doncs fa algunes anualitats que es vénen reparant. En el cas de les 
aplicacions informàtiques, però, consta incoat expedient de contractació. 
 
3.- El Sr. Tribó demana informe de l’alcaldessa en relació als reparaments dels 
Decrets 620/17 682/17. Afegeix que els imports són molt elevats. 
No existeix informe de l’alcaldia en relació als Decrets 620/17 i 682/17. Cal recordar 

que l’emissió d’informe per part de l’alcaldia per justificar la discrepància amb el 

reparament és potestatiu d’acord amb allò que disposa l’article 218.1 del Reial Decret 

Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals. 

4.- El Sr. Tribó diu que a la Festa de la Verema van volar unes casetes per un cop de 
vent i pregunta: la tarima que volen comprar per uns 7.000€ podrà ajudar o què tenen 
previst fer a fi i efecte d’evitar això, ja que hi ha un risc per les persones?  
La tarima a la què es refereix és, en realitat, el terra de les carpes. Per assegurar les 
carpes davant els cops de vent també es posen contrapesos de seguretat. Tot i així, 
davant l’existència de forts cops de vent, es recullen les carpes per seguretat. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC 
el Ple ordinari del 21 de novembre de 2017 

 
1.- El Sr. Grau demana estudiar, en el marc de la comissió de mobilitat, dues 
propostes que els han arribat de dos col·lectius, una en una instància del 25 d’octubre, 
la */*, que proposa en nom dels veïns de l’Avinguda Catalunya a l’alçada del carrer 
Frederic Travé unes mesures de seguretat per a instal·lar algun pas de vianants. 
L’altra proposta demana trobar una fórmula, també a través de la comissió de 
mobilitat, per a acabar la pavimentació de la cantonada carrer Mont Calvari amb carrer 
Sebastià Puig i Miró. 
En relació a la primera part, ja s’està tenint en compte aquesta proposta, fent consultes 
al departament de Carreteres per tal que autoritzi aquesta actuació dins de l’àmbit de 
les seves competències. 
D’acord amb allò que es regula a l’Ordenança Especial Reguladora del Deure Legal 
d’Ús, Conservació i Rehabilitació de Terrenys, Construccions i Instal·lacions, en el seu 
moment es va requerir a la propietat per tal que procedís al tancament del solar. 
Respecte a l’obligació de fer el paviment de les voreres i tenint en compte que sobre la 
finca existia una llicència d’obra amb previsió de reiniciar en breu les feines, no es va 
preveure la pavimentació de les voreres. Des del Departament de STM, i en vista del 
temps transcorregut, s’ha iniciat el procediment per instar a la propietat (un banc) què 
executi la pavimentació de les voreres. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:11 hores;   


