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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 2 
DE JULIOL DE 2007,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 2 de juliol de 2007, a les 20:06 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcaldessa 
Presidenta, Sra. Mª Lluïsa  Romero Tomás , els membres següents: 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Àngel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sr. Joan Besòs i Vilella, regidor de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 



  Exp. 1.2.1.1  02/07 
  Legislatura 2007-2011 

   
 
 

2 

 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de 
l’Ajuntament.  
 
Assisteix també la Sra. Mª Rosa Almirall i Domènech, interventora de 
l’Ajuntament. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 

ORGANITZACIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
 
 

1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA  NÚM.  332/2007, DE 25 
DE JUNY, SEGONS EL QUAL ES RESOL L’APROVACIÓ DE LA 
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL AMB CARÀCTER 
RESOLUTORI I DELIBERANT. 
 
Es dóna compte al Ple del següent:  
 

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 332/2007 
 
El Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament de l’Alcaldia 
a favor del la Sra. Mª Lluïsa Romero I Tomás, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  
electoral general; amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a 
l’actuació municipal es fa necessari procedir a l’establiment de la nova 
organització municipal, i en particular, a la constitució de la Junta de Govern 
Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a 
aquesta Entitat. 
 
D’acord amb el articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en concordança amb 
l’article 48.1 b) 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 i demés 
legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la 
Junta de Govern Local, per tenir una població de dret superior a cinc mil 
habitants. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació esmentada,  

HE RESOLT 

 
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal amb 
funcions de caràcter resolutori i deliberant, la qual quedarà integrada pels 
membres següents: 
 
 

 Presidenta: Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Cubelles   

 
 
 

 Vocals:   
                    1. Sr. Joan Albet i Miró 
                    2. Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra 
                    3. Sr. Francesc Xavier Grau i Roig 
                    4. Sra. Noemí Cuadra i Soriano 
                    5. Sr. Miguel Ángel López i Robles 

 
No obstant això, en aplicació d’allò previst a l’article 113.3r del RD 2568/86, de 
28 de novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions locals, l’alcaldessa podrà 
requerir la presència de membres de la Corporació que no siguin membres de 
la Junta de Govern Local, els quals en formaran part, als efectes d’informar 
sobre l’àmbit de les seves activitats. 
 
SEGON.- La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter resolutori, celebrarà 
les seves sessions, amb una periodicitat quinzenal, el segon i quart dimarts de 
cada mes, a les 19:30 hores, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
aquesta Alcaldia. 
 
TERCER.- La Junta de Govern Local en sessió de caràcter deliberant, es 
reunirà amb una periodicitat quinzenal el primer i tercer dimarts de cada mes, a 
les 19:30 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament. 
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La Junta de Govern, en sessió deliberant, no podrà adoptar cap acord, per la 
qual cosa no serà necessària la presència de fedatari públic ni la seva 
transcripció en el llibre d’actes. 
 
No obstant això, en cas que l’Alcaldia considerés convenient la formalització del 
resultat de les seves deliberacions, podrà demanar l’assistència de funcionari 
públic, que actuarà com a secretari. Només en aquest cas, dites Juntes de 
Govern tindran la consideració d’òrgan col·legiat, als efectes de la Base 78.6 
del pressupost vigent. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per a suspendre la celebració de les sessions 
de la Junta de Govern Local del mes d’agost i per alterar les de Setmana Santa 
i Nadal, com a conseqüència dels períodes de vacances quan això no 
menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o 
avançar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, 
dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. 
 
CINQUÈ.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és 
donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves 
atribucions, ostentarà, per delegació d’alcaldia, les competències següents: 

a) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, els sis milions d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la 
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 

b) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per 
a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

c) Atorgament de llicències d´obra major 
d) Atorgament de llicències de primera ocupació.  
e) L´aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament 

urbanístic no expressament atribuïts al Ple. 
f) L´aprovació inicial i definitiva dels projectes d´urbanització i dels 

instruments de gestió urbanística. 
g) Ordenar la publicació, executar i fer complir els acords adoptats en la 

pròpia Junta de Govern. 
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h) Potestat sancionadora en infraccions greus i molt greus en matèria 
d’urbanisme, medi ambient, activitats i altres no expressament atribuïdes 
a altres òrgans administratius. 

i) Potestat sancionadora per infracció d’ordenances municipals, llevat que 
estigui expressament atribuït a altres òrgans administratius. 

j) Aprovar l'oferta pública d´ocupació d'acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple. 

k) Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball. 

l) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també 
l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia 
indicats en els supòsits següents: 

1. La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 

2. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic 
l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost. 

SISÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
SETÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària 
que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  333/2007, DE 25 
DE JUNY, SEGONS EL QUAL ES RESOL L’APROVACIÓ DEL 
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.  

 Es dóna compte al Ple del següent:  

 

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 333/2007 

 
Atès l’acord de Ple del dia 16/06/07de nomenament de l’Alcaldia a favor de la 
Sra. Mª Lluïsa Romero Tomàs, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; 
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Conforme al que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, art. 53.2 de 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  
i 46 i 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre,  la designació dels tinents 
d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de Govern 
Local; 
 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 

HE RESOLT: 

 
PRIMER.- Nomenar tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes des del 
dia d’avui, als regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació 
es relacionen: 
 
- Primer tinent d’Alcalde: Joan Albet i Miró 
- Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra 
- Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Francesc Xavier Grau i Roig  
- Quart Tinent d’Alcalde: Sra. Noemí Cuadra i Soriano  
- Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Miguel Ángel López i Robles  
 
SEGON.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, 
les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran 
desenvolupades pels tinents d’Alcalde, de conformitat amb l’ordre de 
nomenament. 
 
TERCER.- A aquest efecte, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del 
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, 
designant al tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències. 
 
De no conferir-se  aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà 
substituïda pel primer tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, per qualsevol dels 
altres tinents d’Alcalde establerts en segon lloc que es trobin presents, els 
quals hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que 
durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde accidental més d’un d’ells. 
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Igualment, quan durant la celebració d’una sessió l’alcaldessa s’hagués 
d’abstenir d’intervenir en relació a algun punt concret de la mateixa, la 
substituirà el Tinent d’Alcalde o qui correspongui. 
 
QUART.- La condició de Tinent d’Alcalde es perd, a banda del cessament, per 
renúncia expressa manifestada per escrit, per la pèrdua de la condició de 
membre de la Junta de Govern o per cessament de l’autoritat que els ha 
nomenat. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest Decret als tinents d’Alcalde afectats, fent-los  
constar que hauran de mantenir  informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de 
les seves atribucions com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat 
exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb 
anterioritat, ni atorgar altres noves . 
 
SISÈ.- Publicar-ho en el BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia 
de la firma de la Resolució per l’Alcaldia.  
 
SETÈ.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 

El Ple en resta assabentat. 

 

3. DONAR COMPTE DEL DECRET ALCALDIA NÚM. 334 / 07, DE 25 DE 
JUNY, SEGONS EL QUAL ES RESOL L’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE 
LES DIFERENTS ÀREES MUNICIPALS I LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS 
DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ EN LES DIFERENTS REGIDORIES DE 
L’AJUNTAMENT A FAVOR DELS REGIDORS DE LES MATEIXES. 

 

Es dóna compte al Ple del següent: 

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 334/2007 

 

Atès que el Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb allò 
que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a 
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l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les 
facultats que li confereixen l´article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions de competències, a favor de diferents 
regidors; 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència 
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions 
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 
reguladora del regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de les diferents àrees municipals i efectuar a favor 
dels regidors de la Corporació que a continuació es relacionen, una delegació 
general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves 
respectives Regidories, que queden constituïdes de la següent manera: 
 
ÀREA D’ALCALDIA 
 

- ALCALDIA 

 
SRA. MARIA LLUÏSA ROMERO TOMÀS 
 
ÀREA D’HISENDA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ 
 

- REGIDORIA D’HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS EXTERNS 

 
SR. FRANCESC XAVIER GRAU ROIG 
 
 

- REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 
SR. FRANCESC XAVIER GRAU ROIG 
 

- REGIDORIA DE COMUNICACIÓ 
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SR. FRANCESC XAVIER GRAU ROIG 
 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 

- REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS 

 
SRA. NOEMÍ CUADRA SORIANO 
 

- REGIDORIA D’ENSENYAMENT 

 
SR. JOAN ALBET MIRÓ 
 

- REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT 

 
SRA. NOEMÍ CUADRA SORIANO 
 
 
ÀREA DE SERVEIS VIARIS I MEDI AMBIENT 
 

- REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS 

 
SR. JOAN ALBET I MIRÓ 
 

- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

 
SR. JOAN ALBET I MIRÓ 
 
ÀREA D’URBANISME I PLANEJAMENT 
 

- REGIDORIA D’URBANISME I PLANEJAMENT 

 
SR. MIQUEL ÀNGEL LÓPEZ ROBLES 

 
 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
- REGIDORIA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
SRA. PRUDENCIA CARRASCO MADRID 
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- REGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL 

 
SRA. PRUDENCIA CARRASCO MADRID 
 
 
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, SALUT I COOPERACIÓ 
 

- REGIDORIA DE SALUT 

 
SR. JOAN ANDREU RODRÍGUEZ SERRA 
 

- REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA 

 
SR. JOAN ANDREU RODRÍGUEZ SERRA 
    

- REGIDORIA DE COOPERACIÓ 

 
SR. JOAN ANDREU RODRÍGUEZ SERRA 

 
 

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, TURISME I COMERÇ 
 
 
- REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 

 
SR. JOAN BESÒS VILELLA 
 

- REGIDORIA DE TURISME 

 
SR. JOAN BESÒS VILELLA 
 
ÀREA D’ESPORTS 
 

- REGIDORIA D’ESPORTS 

 
SR. LLUÍS PINEDA GAVALDÀ 
 
SEGON.- Delegar a tots els regidors esmentats l’atribució de poder dictar 
resolucions administratives en els àmbits objecte de delegació, que 
posteriorment s’especificaran, així com la possibilitat d’efectuar dintre del 
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mateix àmbit les contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no 
superi els tres mil euros (3.000 €). 
 
TERCER.- La delegació general a favor dels esmentats regidors a la que s’ha 
fet referència a l’acord PRIMER d’aquest Decret, comportarà, tant la facultat de 
direcció de la regidoria corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura  
de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució, 
siguin necessàries per l’execució de la mateixa.  
 
QUART.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels 
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus 
titulars en un altre òrgan o regidor. 
  
CINQUÈ .- Aprovar la especificació de les facultats de delegació d’atribucions 
de gestió i resolució en l’ÀREA DE L’ALCALDIA a favor de la Sra. M. Lluïsa 
Romero i Tomàs, següents: 
 
ALCALDIA 

 
1. Fomentar en col·laboració amb els departaments, la prestació de 

serveis.  
2. Protocol.  
3. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
4. Seguretat ciutadana, comandament directe de la Policia Local.  
5. Relacions institucionals.  
6. Resolucions d’expedients de responsabilitat patrimonial.  
7. Ordres de manteniment i execució forçosa subsidiària.  
8. Gestió d’ús dels espais municipals.  
9. Arxiu administratiu.  
10. Registre general.  
11. Padró  
12. Gestió, manteniment i control de l’inventari municipal.  
13. Assessoria jurídica i gestoria.  
14. Gestió i control del Patrimoni Municipal a excepció del Patrimoni 

Municipal del sòl.  
15. Ordenació de pagaments derivats de les despeses per l’adquisició de 

béns, contractació d’obres, gestió de serveis públics, subministraments, 
consultora i assistència i dels serveis.  
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16. Disposar de fons dels comptes que figurin oberts a nom de l’Ajuntament 
en qualsevol entitat financera, amb la signatura conjunta de 
l’interventor/a i tresorer/a de l’Ajuntament o de qui legalment els 
substitueixi.  

17.  Recursos Humans: 
- La incoació d’expedients disciplinaris, el nomenament de 

l’instructor i secretari la imposició de sancions al personal de 
l’Ajuntament.  

- Signatura, en representació de l’Ajuntament, de contractes de 
treball.  

- La signatura de les ordres de pagament de bestretes a compte 
de la nòmina del personal d’aquest Ajuntament.  

- L’autorització de les despeses ocasionades per l’assistència als 
cursos de formació.  

- Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost 
de la corporació. 

- La resta de competències en matèria de Recursos Humans 
previstes a la legislació vigent. 

 
18. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de l’Alcaldia.  
19.Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 
seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   

 
 

SISÈ.- Aprovar dins de l’ÀREA D’HISENDA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
COMUNICACIÓ, l’especificació de les facultats de delegació d’atribucions de 
gestió i resolució següents: 
 
REGIDORIA D’HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS EXTERNS 
 

1. Preparació de l’avantprojecte de pressupostos.  
2. Preparació dels expedients de crèdits i operacions de tresoreria.  
3. Control d’ingressos i pagaments.  
4. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
5. Control de les imposicions locals.  
6. Preparació projectes d’ordenances fiscals.  
7. Control i seguiment del Servei de Recaptació.  
8. Prefectura de la inspecció fiscal quan a temes resolutoris.  
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9. Potestat sancionadora en matèria fiscal.  
10. Concerts econòmics.  
11.  Sol·licitar,  acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’ambit propi d’aquesta regidoria.  
12. L’aprovació dels padrons municipals i resolució dels recursos de 

reposició interposats contra aquests.  
13. La revisió de motius d’interpretació jurídica de les ordenances, preceptes 

legals i exempcions fiscals.  
14. Expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
15. La resolució de les rectificacions a què es refereix l’article 220 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
16. Aprovació de les liquidacions de taxes, impostos i preus públics, el 

cobrament dels quals correspongui a la recaptació directa i la resolució 
dels recursos contra les mateixes liquidacions.  

17. Facultar per suspendre la tramitació de procediments recaptatoris en els 
casos previstos a l’article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i a l’article 119 del Reglament general de recaptació.  

18. La reposició del període voluntari de cobrament, per causes 
reglamentàries de valors constrets.  

19. La resolució dels expedients sobre alta i baixa de vehicles municipals, 
pòlisses d’assegurances i els seus rebuts.  

20. La resolució dels expedients sobre la revisió del cànon en compliment 
del que disposen els contractes sobre la concessió en el domini públic.  

21. Devolució de garanties de contractes.  
22. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret. 
23. Coordinació i planificació dels serveis contractats per la Corporació.   
 

 
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

1. Moviments associatius.  
2. Relacions amb les associacions cíviques.  
3. Potenciar la participació dels col·lectius i fomentar l’associacionisme per 

a la defensa dels interessos dels ciutadans.  
4. Divulgar les activitats, els serveis i els treballs que la Corporació i les 

associacions i entitats col·laboradores duguin a terme amb els sistemes 
més adequats, etc.  

5. Servei d’atenció i informació ciutadana.  
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6. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 
corporació. 

7. Gestió de l’Oficina d’atenció al ciutadà.  
8. Gestió del Servei d’informació finestreta única.  
9. Servei d’informació telefònica i telemàtica al ciutadà i web corporatiu de 

la descentralització administrativa.  
     10.  Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins                                 
l’àmbit  propi d’aquesta regidoria. 
      11. Fomentar i coordinar la prestació de serveis als ciutadans a través de     
convenis amb entitats públiques i privades. 

12.Establiment de campanyes de prevenció entre les regidories de 
Seguretat Ciutadana i Joventut. 

      13. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el   
seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ 
 

1. Mitjans de comunicació i difusió (radio/TV ...) 
2. Inventari d’equipaments de comunicació. 
3. Recull notes informatives. 
4. Informàtica.  
5. Xarxes telemàtiques. 
6. Internet. 
7. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
8. Publicacions culturals municipals.  
9. Publicacions, informació municipal d’interès general.  
10.  Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
11. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
 
SETÈ .- Aprovar dins de l’ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, l’ especificació 
de les facultats de delegació d’atribucions de gestió i resolució següents: 
 
 
REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS 

 
1. Promoció de la cultura popular.  
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2. Festes populars. (Festes Majors Gran, Petita, Carnaval, Reis, Trobada 
de gegants, Concurs de Roses, Trobada de puntaires, ...).  

3. Agermanaments 
4. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
5. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
6. Disposició de ordres de pagament d’acord amb pressupostos de la 

Corporació 
7. Establiment conveni en matèria de Cultura amb qualsevol entitat sempre 

que les eventuals aportacions municipals estiguin previstes als 
pressupostos. 

8. Relació amb les entitats culturals. 
 
 
REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 

1. Planificació escolar. 
2. Inventari i manteniment d’edificis escolars. 
3. Participació en el sistema educatiu. 
4. Establiment de convenis en matèria d’ensenyament, sempre que 

estiguin previstos pressupostàriament. 
5. Alfabetització d’adults. 
6. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
7. Ensenyament del català. 
8. Ensenyaments especials. 
9. Cooperació en la construcció de centres docents. 
10. Promoció de projectes educatius. 
11. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
 

REGIDORIA D’ INFANCIA I JOVENTUT 
 

1. Promoció d’activitats infantils i juvenils  
2. Suport i potenciació d’Entitats juvenils.  
3. Promoció i gestió d’espais juvenils.  
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4. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 
corporació. 

5. Establiment de convenis en matèria de joventut, sempre que les 
eventuals aportacions econòmiques estiguin previstes 
pressupostàriament.  

6. Dinamització de tots els àmbits que afectin als joves.  
7. Control i seguiment del Pla Jove. 
8. Relacions amb Associacions i ONG’s de l’àmbit dels serveis a les 

persones.  
9. Fomentar i coordinar la prestació de serveis als ciutadans a través de 

convenis amb entitats públiques i privades. 
10. Establiment de campanyes de prevenció entre les regidories de 

Seguretat  Ciutadana i Joventut. 
11. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
 

VUITÈ .- Aprovar dins de l’ÀREA DE SERVEIS VIARIS I MEDI AMBIENT, l’ 
especificació de les facultats de delegació d’atribucions de gestió i resolució 
següents: 

 
 

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS 
 

1. Programació, gestió i control de les obres de reparació simple, 
conservació i manteniment i demolició. (edificis municipals i espais 
públics).  

2. Resoldre els expedients sobre la devolució de fiances definitives 
constituïdes per respondre dels contractes d’execució d’obres del 
paràgraf anterior.  

3. Gestió i control de la xarxa d’abastament d’aigua potable.  
4. Gestió i control del servei de recollida, tractament i eliminació 

d’escombreries domiciliàries.  
5. Gestió manteniment d’edificis municipals, no expressament atribuïda a 

cap altra regidoria. 
6. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
7. Gestió i control del servei de neteja viària.  
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8. Gestió i control del servei de parcs i jardins.  
9. Gestió i control de la xarxa de clavegueram.  
10. Brigada municipal.  
11. Gestió i control de la xarxa de serveis públics en general (aigua, gas, 

electricitat, telèfon ...).  
12. Barris i/o Urbanitzacions 
13. Sol·licitar,acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 

propi de la regidoria. 
14. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 

 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
 

1. Prevenció i control del Medi Ambient.  
2. Control i promoció de les depuradores d’aigües i deixalleria.  
3. Relacions amb els òrgans no municipals competents en matèria de Medi 

Ambient.  
4. Establiment de convenis competència de Medi Ambient sempre que 

estiguin previstos pressupostàriament.  
5. Control d’abocadors incontrolats.  
6. Potestat sancionadora en matèria de medi ambient per infraccions lleus.  
7. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació.  
8. Ordres d’execució de neteja de solars.  
9. Gestió i control de la deixalleria.  
10. Relacions amb les associacions de defensa forestal. 
11. Sol.licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.  . 
 
 
NOVÈ .- Aprovar dins de l’ÀREA D’URBANISME I PLANEJAMENT, l’ 
especificació de les facultats de delegació d’atribucions de gestió i resolució 
següents: 
 
 
REGIDORIA D’URBANISME I PLANEJAMENT 
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1. Gestió de Pla General.  
2. Gestió i control de plans parcials, especials, estudis de detall, projectes 

d’urbanització, projectes de compensació, projectes de reparcel·lació i 
tramitació aprovació estatuts entitats col·laboradores.  

3. Creació i gestió del patrimoni municipal del sòl.  
4. Inspecció d’obres.  
5. Vetllar pel patrimoni arquitectònic.  
6. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació.  
7. Proposar la concessió de llicències d’obres majors a la Junta de Govern 

Local.  
8. Concessió de llicències d’obres menors.  
9. Potestat sancionadora en matèria d´infraccions urbanístiques per 

infraccions lleus,  
10. Programació, gestió, control i seguiment de les obres noves municipals 

de primer establiment reforma o gran reparació.  
11. Resoldre els expedients sobre la devolució de fiances d’obres, serveis i 

urbanístiques.  
12. Representació en les juntes de compensació i entitats urbanístiques 

col·laboradors.  
13. Projectes i habitatge. 
14.  Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
 
ONZÈ .- Aprovar dins de l’ ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, l’ 
especificació de les facultats de delegació d’atribucions de gestió i resolució 
següents: 
 
 
REGIDORIA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

1. Serveis Socials.  
2. Grups d’atenció especial.  
3. Grups en situació d’exclusió social.  
4. Atenció familiar.  
5. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació.  
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6. Centres cívics i d’atenció a la Gent Gran 
7. Establiments de convenis amb matèria de benestar, sempre que estiguin 

previstos pressupostàriament.  
8. Polítiques socials.  
9. Fomentar i coordinar la prestació de serveis als ciutadans a través de 

convenis amb entitats públiques i privades.  
10. Polítiques d’Igualtat.  
11.  Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la Regidoria. 
12.  Fomentar i coordinar la prestació  de serveis als ciutadans a través de 

convenis amb entitats públiques i privades. 
13.  Relacions amb Associacions i ONG’s de l’àmbit dels serveis a les 

persones. 
14. Establiment de campanyes de prevenció entre les regidories de 

Seguretat Ciutadana i Joventut. 
15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
 
REGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL 
 

1. Programació d’acció cultural.  
2. Centres de cultura municipal.  
3. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.  .  
4. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

Corporació. 
5. Establiment de convenis en matèria de cultura amb qualsevol entitat 

sempre que les eventuals aportacions econòmiques municipals estiguin 
previstes en els pressupostos municipals.  

6. Inventari i gestió d’edificis propis per a actes de tipus cultural.  
7. Entitats culturals.  
8. Gestió/promoció del Charlie Rivel Hall, promoció/gestió del Castell de 

Cubelles, Fortí de la Mota... 
9. Sol.licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
10. Arxiu Històric.  
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DOTZÈ .- Aprovar dins de l’ ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, 
COOPERACIÓ I SALUT l’ especificació de les facultats de delegació 
d’atribucions de gestió i resolució següents: 

 
REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA 
 

1. Gestió, coordinació i control de la Policia Local sota la prefectura de 
l’Alcaldia.  

2. Concessió d’autoritzacions d’actes públics a desenvolupar a la via 
pública.  

3. Senyalització viària.  
4. Vigilància i control del compliment de les Ordenances Municipals.  
5. Seguretat en els espais públics.  
6. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
7. Gestió del trànsit.  
8. Protecció civil. 
9. Grup d’intervenció de riscos (GIR). 
10. Establiment de campanyes de prevenció entre les regidories de 

Seguretat Ciutadana i Joventut. 
11. Fomentar i coordinar la prestació de serveis als ciutadans a través de 

convenis amb entitats públiques i privades.  
12. Establiment de campanyes de prevenció entre les regidories de  

Joventut i Serveis a les persones. 
13. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
14. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
 
REGIDORIA DE COOPERACIÓ,  
 

1. Servei d’atenció als immigrants. 
2. Servei d’alfabetització d’estrangers. 
3. Plans d’acollida. 
4. Relacions amb les associacions i ONG’s  de l’àmbit dels serveis a les 

persones. 
5. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria.  
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6. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 
seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   

 
 

REGIDORIA DE SALUT 
 

1. Salut i consum sanitari. 
2. Control alimentari. 
3. Control sanitari. 
4. Desratització i desinfeccions. 
5. Medicina preventiva. 
6. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
7. Promoció de la salut. 
8. Establiment de convenis competència de salut pública sempre que 

estiguin previstos pressupostàriament. 
9. Control d’animals i plagues. 
10. Gestió del Cementiri municipal:  

        - Gestió administrativa  
                   - Autoritzacions demanials. 

              - Gestió, manteniment i inversions en cementiri. 
11. Gestió, control i neteja del servei de platges. 
12. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
13. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
 
TRETZÈ .- Aprovar dins de l’ ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, 
TURISME I COMERÇ, l’especificació de les facultats de delegació d’atribucions 
de gestió i resolució següents 
         
 
REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 
 

1. Promoció comercial, industrial i de serveis.  
2. Relacions econòmiques.  
3. Plans de desenvolupament econòmic.  
4. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 

corporació. 
5. Servei d’orientació laboral ( SOLC) . 
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6. Establiment de convenis competència de promoció econòmica sempre 
que estiguin previstos en els pressupostos.  

7. Oficina del consumidor.  
8. Pla d´usos de les platges.  
9. Concessió de llicències d’activitats innòcues.  
10. Potestat sancionadora en matèria d´activitats  per infraccions lleus.  
11. Mercat: 

 Gestió administrativa del mercat 

 Regulació del servei  
12. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats 

econòmiques.  
13. Resolucions d’expedients relatius en matèria de transports públics i 

taxis, incloent la imposició de sancions.  
14. Suport al sector agrari i ramader.  
15. Inspeccions d’activitats industrials i comercials.  
16. Concessió de llicències subjectes a la Llei d’Intervenció Integral de les 

Administracions Públiques, i la resolució d’expedients en què segons 
l’article 4.5 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, del Parlament de 
Catalunya.  

17. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 
l’àmbit propi de la regidoria. 

18. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 
seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   

 
 

REGIDORIA DE TURISME,  
 
1. Promoció turística (festes de promoció turístiques de la Vila).  
2. Fires turístiques.  
3. Establiments turístics. 
4. Relacions turístiques exteriors.  
5. Informació turística.  
6. Plans de desenvolupament turístic.  
7. Relacions amb organismes amb competències turístiques.  
8. Establiments de competència de turisme sempre que estiguin previstos 

pressupostàriament.  
9. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
10. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 

seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
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CATORZÈ .- Aprovar dins de l’ ÀREA D’ESPORTS, l’ especificació de les 
facultats de delegació d’atribucions de gestió i resolució,  següents 
REGIDORIA D’ ESPORTS,  
 

1. Gestió i promoció de la política esportiva. 
2. Inventari  i planificació de les instal·lacions esportives municipals. 
3. Gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals. 
4. Programació de la inversió en el poliesportiu. 
5. Concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 

d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost 
de la corporació. 

6. Disposició de les ordres de pagament d’acord amb el pressupost de la 
corporació. 

7. Potenciar les entitats esportives i l’esport base. 
8. Polítiques d’esport escolar i extraescolar. 
9. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins 

l’àmbit propi de la regidoria. 
10. Representació en activitats institucionals en l’àmbit esportiu 
11. Relacions amb entitats extramunicipals en matèria esportiva. 

      12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el 
seu import superi el previst a l’acord SEGON d’aquest Decret.   
      13.Seguiment dels convenis amb els clubs. 
 
QUINZÈ.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des 
del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta 
Alcaldia. 
 
SETZÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 
24 hores següents no es manifesta res en contra, o si es fa ús de la delegació. 
 
DISSETÈ.-Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de 
la Corporació. 
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DIVUITÈ.- Publicar-ho al BOP, al tauler d’anuncis i al Butlletí d’informació 
municipal.  
 
DINOVÈ.- Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució al Ple de la 
corporació en la propera sessió que se celebri, segons l´article 38 del ROF.  
 

El Ple en resta assabentat. 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 346/2007, DE 25 
DE JUNY, SEGONS EL QUAL ES DETERMINA EL RÈGIM DE DEDICACIÓ 
DELS REGIDORS. 
 
Es dóna compte al Ple del següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA  346/2007 
 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 
d’abril, i la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, de 16 de desembre, i la Llei 14/2000, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social i, l’article 13 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, els membres de les 
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus 
càrrecs en dos supòsits: quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva i quan es desenvolupin en règim de dedicació parcial per realitzar 
funcions de presidència, vice-presidència, ostentar delegacions o desenvolupar 
responsabilitats que així ho requereixin; 
 
L’article 75.5è de la Llei 7/1985 disposa que correspon al president de la 
corporació determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial; 
 
Per això, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Determinar que exercirà les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva, perquè així ho han acceptat de forma expressa: 
 
-L’alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles, Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs 
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SEGON.- Publicar l’esmentada resolució en el BOP i en el tauler d’anuncis de 
la corporació. 
 
TERCER.- Donar compte de l’esmentada resolució al Ple de la corporació.” 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals 
convocades mitjançant Reial Decret 444/2007, de data 2 d’abril, i establert el 
nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del règim 
de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint 
en compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia, mitjançant Decret  
334/2007, de 25 de juny, així com el seu règim de retribucions i 
indemnitzacions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció 
actual donada a aquesta per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb 
l'article 166 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 i amb l'article 13 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les 
Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus 
càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com 
a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes 
Autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici 
del càrrec. 
 
Atès el que disposen els articles 23 i següents del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, quant a les assignacions als grups polítics 
municipals; 
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Vistes les Bases d´execució del pressupost de l´Ajuntament; 
 
Vist l'informe d'intervenció núm. 28/07 de 28/06/07, quant a la modificació del 
pressupost; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

A C O R D S 

 
Primer. Establir que amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de 
constitució d'aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que a 
continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació 
que es detalla: 
 

NOMS I COGNOMS     RÈGIM DE DEDICACIÓ  

Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás    Exclusiva  

 
Segon. Establir, a favor de la Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás, que 
desenvoluparà les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les 
retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze 
pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues 
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-la d'alta 
al Règim General de la Seguretat Social. 
 
NOM I CÀRREC     RETRIBUCIONSANUALS BRUTES 

 

Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás, Alcaldessa  52.220,00 euros 

  

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot 
tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i 
Empreses d’elles dependents, així com amb les indemnitzacions que 
s’estableixen en l’apartat següent. 
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L´exercici del càrrec en règim de dedicació exclusiva, per part de l´Alcaldessa,  
s'entendrà acceptat per l'afectada de no manifestar res al respecte dins del 
termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
Tercer. – Modificar les Bases d´Execució del Pressupost, Base 78, punt 6.1, 
que quedarà redactat de la següent manera: 
 
 “Càrrecs electes  
 
6.1. En règim de dedicació exclusiva: 

- Les retribucions del càrrec de l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de 
Cubelles, en règim de dedicació exclusiva, són les següents: 

 
Sou brut anyal (14 pagues 
anuals)  

52.220,00€ 

 
L´Ajuntament donarà d´alta a l´alcade/ssa en el règim general de la seguretat 
social. 
 
6.2 En el cas que a algun/a altre regidor/a, per acord plenari, se li assigni una 
dedicació exclusiva o parcial se l’haurà de donar d’alta a la seguretat social i 
rebrà les retribucions que li corresponguin segons el corresponent acord.” 
 
Quart. – Modificar les Bases d´Execució del Pressupost, Base 78, punt 6.3, 
respecte l´assistència a sessions d’òrgans col·legiats, afegint el següent 
redactat:  
 

Junta de Portaveus 150 €/ sessió 

 
Cinquè. - Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent 
de la Corporació, codi 2222/14/07 apartat càrrecs electes, modalitat crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb majors ingressos tributaris, 
següent: 
 
CARRECS ELECTES   
      PRESSUPOST D'INGRESSOS     

ORG ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT EUROS 

01   11201 IBI NATURALESA URBANA 54.500,00   

    MAJORS INGRESSOS   54.500,00 

    PRESSUPOST DE DESPESES    
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ORG FUN ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT EUROS 

MODALITAT CRÈDITS EXTRAORDINARIS  38.500,00 

01 111 10000 RET. BÀSIQUES I ALTRES REMUNER. 29.000,00   

01 313 16001 SEG. SOCIAL EVENTUAL-ORGANS G  9.500,00   

MODALITAT SUPLEMENTS DE CRÈDITS   16.000,00 

01 111 233.00 ALTRES INDEMNITZACIONS 15.050,00   

01 111 489.00 ALTRES TRANSFERÈNCIES 950,00   

    TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS   54.500,00 

 

Sisè.- Exposar al públic la modificació del pressupost prevista a l´acord anterior 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i tauler d´edictes de 
l´Ajuntament, durant el termini de 15 dies. 

Setè.- Notificar aquest acord a tots els Regidors i Regidores de la Corporació, 
així com al Departament d´Intervenció-Tresoreria i al de Recursos Humans de 
l´Ajuntament. 
 
La Sra. Martínez dir estar d´acord amb la dedicació exclusiva, però pregunta 
quins criteris s’han seguit per estipular el sou de l’alcaldia, i assenyala que 
aquest representa un vint-i-cinc per cent més respecte l´anterior alcalde, és a 
dir, uns vuitanta mil euros, inclosa la seguretat social. 
 
El Sr. Comas pregunta s’hi ha previst que altres regidors agafin la dedicació 
exclusiva. 
 
El Sra. Miquel pregunta per què hi ha aquesta diferència tan gran de sous 
respecte l´anterior Alcaldia; seguidament, diu que mirant en el conjunt de 
Catalunya, vàries tinences d’alcaldia i alcaldes de municipis de més de 50.000 
habitants cobren uns 51.000 €. Seguidament, explica que degut a la dedicació 
exclusiva de l’Alcaldessa s’ha de fer una modificació del pressupost amb 
majors ingressos tributaris que - diu - hauran de ser més elevats per pagar 
sous en comptes d´anar per la millora de Cubelles. A continuació, diu que ella 
no hagués fet el mateix, perquè el compromís d´ICV era rebaixar el sou de 
l’Alcaldia anterior.  
 
El Sr. Grau explica que a l’any 99 s’estableixen els primers règims de 
dedicacions exclusives a l’Ajuntament de Cubelles; que des d’Intervenció, i a 
petició de l’alcaldia, es podran determinar les fonts i la modificació de crèdit 
proposada, i que les dedicacions exclusives en municipis de 12.000 habitants i 
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menors han estat reclamades pels diferents grups polítics i, especialment, per 
Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
La Sra. Miquel diu que la primera Tinent d’Alcalde d´una ciutat de més de 
65.000 habitants, com és Vilanova i la Geltrú, cobra 51.000 €.  
 
La Sra. Alcaldessa considera que aquest Ajuntament no pot estar sense 
dedicació exclusiva, i que aquesta implica que no es pugui exercir cap altre 
activitat. Seguidament, diu que si ha algun altre regidor més amb dedicació 
seria a partir de setembre. Continua donant la paraula a la interventora per 
explicar la modificació del pressupost, destacant la manca de partida perquè el 
Sr. Marcillas havia deixat el seu càrrec. 
 
La Interventora explica que es crea la partida en relació a la dedicació exclusiva 
i al cost de seguretat social, tant de l’alcaldia com del càrrec eventual, i que el 
finançament previst és per ingressos de caràcter tributari perquè aquesta és 
una modificació que es tramita pel plenari municipal, ja que d’ altres ingressos 
que pugui obtenir superiors als previstos inicialment poden ser utilitzats per 
modificar pressupost per Decret d’alcaldia, en altres ocasions. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC) i 8 
vots en contra (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i1 EC-FIC,). 
 
  
6. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, 
CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, de conformitat 
amb el que disposa l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, en la determinació del nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual, per al seu posterior nomenament mitjançant 
decret de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.  
 
Donada la voluntat del govern de crear la figura del Gerent, com a personal 
eventual de confiança i assessorament especial de l´Alcaldia, cal, també,  
modificar la plantilla de personal de l´Ajuntament i fer una modificació del 
pressupost per tal de recollir les retribucions de dit personal. 
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Vist allò previst als articles 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, quant a la 
modificació de la plantilla, i 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, quant l’òrgan 
competent per aprovar dita modificació; 
 
Vist l'informe d'intervenció núm. 28/07 de 28/06/07, quant a la modificació del 
pressupost; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposa els preceptes 
esmentats, en concordança amb l'article 304 y següents 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, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 

A C O R D S 

 
 
Primer. Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal 
eventual d'aquest Ajuntament en els termes següents: 
 

NOMBRE CARACTERÍSTIQUES RETRIBUCIONS 
ANUALS DENOMINACIÓ         DEDICACIÓ 

1 Gerent                        completa 76.117,02 € 

 
Segon. La dedicació plena de l'esmentat personal implicarà, a més del 
compliment de la jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal, la 
incompatibilitat per a tot tipus d'activitats públiques o privades, per compte 
pròpia o aliena, de caràcter retribuït, així com per la percepció d'hores 
extraordinàries, havent d'estar a disposició de la Corporació en qualsevol 
moment en què sigui requerit per això. 
 
 
Tercer.-La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual serà la 
següent: 
 

Denominació:   Gerent         
Descripció: Funcions de gerència  

 
Quart. - Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en 14 
pagues mensuals, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que es 
revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació. 
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Cinquè.- Publicar aquest nomenament, llur règim retributiu i dedicació, en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/1985 i 304.3 
del Decret Legislatiu 2/2003. 
 
Sisè.-  Modificar les Bases d´Execució del Pressupost, Base 78, afegint un punt 
10, quedant redactat de la següent manera: 
 
“Personal eventual: 
 
10.1.- Les retribucions del càrrec eventual responsable de la gerència, en règim 
de dedicació exclusiva, són les següents: 
 

Sou brut anyal (14 pagues 
anuals)  

76.117,02€ 

 
Setè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent de la 
Corporació, codi 2222/14/07 apartat personal eventual, modalitat crèdits 
extraordinaris finançats amb majors ingressos tributaris, següent: 
 
 
 
 
 
 
 

      PRESSUPOST D'INGRESSOS     

ORG 
ECON
. DESCRIPCIÓ IMPORT EUROS 

01   11201 IBI NATURALESA URBANA 51.500,00   

    MAJORS INGRESSOS   51.500,00 

        

    PRESSUPOST DE DESPESES    
OR
G 

FU
N 

ECON
. DESCRIPCIÓ IMPORT EUROS 

MODALITAT CRÈDITS EXTRAORDINARIS    

01 111 11000 RET. BÀSIQUES I ALTRES REMUNER. 39.000,00   

01 313 16001 SEG. SOCIAL EVENTUAL-ORGANS G  12.500,00   

    TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS   51.500,00 
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Vuitè.-  Exposar al públic la modificació del pressupost prevista a l´acord 
anterior mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i tauler d´edictes de 
l´Ajuntament, durant el termini de 15 dies. 

Novè.- Modificar la plantilla i relació de llocs de treball de personal de la 
Corporació en el sentit de crear la plaça de la personal eventual que es 
proposa en l’acord PRIMER. 

Desè.- Comunicar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball a  
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
 
L’Alcaldessa explica que aquest és un dels acords del grup de govern, introduir 
el gerent per a organitzar l’administració de l’Ajuntament, ja que considera que 
hi han departaments col·lapsats per mancances, i que volen que la gestió del 
municipi sigui més ràpida i àgil. 
 
El Sr. Grau explica que un dels principals acords de govern signats pel Partit  
dels Socialistes, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, és incidir en tres 
punts: el primer, potenciar el mecanismes d’atenció i d’informació ciutadana, el 
segon, treballar per un nou model de pressa de decisions i de coordinació entre 
els estaments tècnics i els estaments polítics de l’ajuntament, i el tercer, afinar 
en aquests mecanismes d’ organització en un moment de fort creixement de 
l’Ajuntament. Seguidament, diu que l’aposta d’aquest govern és transformar el 
model de gestió i funcionament de l’Ajuntament amb el model gerencial. Diu 
que en la Junta de Portaveus es discutirà aquesta qüestió; que es vol separar, 
la decisió política, de l’àmbit de la gestió i de l’àmbit de l’administració. Conclou 
considerant que la confusió entre la mecànica de gestió tècnica i la pressa de 
decisions polítiques a Ajuntament impedeix moltes vegades respondre a les 
necessitats de la població. 
 
La Sra. Martínez pregunta si aquest gerent tindrà caràcter específic en una 
àrea concreta o serà de règim general. Seguidament, considera que amb 
l´increment de regidors, la dedicació exclusiva de l’alcaldia i l´increment de  
personal tècnic qualificat es por treballar adequadament. Segueix considerant 
massa elevat el sou de la gerència que, amb la seguretat social, puja un total 
de 100.000 € anuals,  que sumat al de l´alcaldia fa un total de 180.000 € 
anuals, i conclou indicant que el sou és superior al de Secretaria i de l’ 
interventora, i que amb aquest import poden quedar per fer coses necessàries 
per Cubelles.   
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El Sr. Comas pregunta per què el personal eventual de confiança ha d´ocupar  
càrrecs directius; que si reconeixen un mal funcionament de l´Ajuntament, el 
que s´hauria de fer és ampliar la plantilla, altrament, diu que si per garantir el 
funcionament de tot això cal una figura directiva d’aquest tipus, estan 
reconeixent una manca de capacitat de direcció, i que tot això té un cost molt 
elevat per aquest municipi. Seguidament, pregunta, quin és el perfil i les 
competències del gerent, si s’ha informat al comitè d’empresa, perquè això pot 
provocar un conflicte laboral, ja que no deixa de ser  una designació a dit d’un 
càrrec funcionarial. Seguidament, d’un càrrec que cobrarà 76.117€ demana les 
màximes garanties respecte el seu perfil professional i que s’aclareixi la seva 
durada, en funció del mandat i, en cas de cessar automàticament, sense dret a  
indemnització. 
 
La Sra. Navarrete pregunta per què contesta el Sr. Grau les respostes 
adreçades a l´Alcaldia. Seguidament, diu que si aquest personal eventual de 
confiança cobra 76.000 € per assessorar a l’alcaldia vol dir que l´alcaldessa no 
es veu capaç de portar endavant el seu càrrec, en dedicació exclusiva, i que a 
més necessita una persona que l’assessori. Afegeix que si el gerent  dirigeix i 
ordena la gestió del municipi, no entén què fan l’Alcaldessa i els tres grups que 
li fan suport. Afirma que el suport del Partit Popular el tindran sempre que 
beneficií al municipi, però no en aquest cas no, perquè creu que Cubelles no ho 
necessita, que té personal tècnic que la poden assessorar en qualsevol matèria 
i, sinó, que s’ampliï la plantilla fent unes oposicions, però no amb un càrrec 
escollit a dit. 
 
La Sra. Miquel considera que la figura del gerent pot ser necessària en alguns 
Ajuntaments, que és personal eventual, de confiança del govern, i marxa quan 
plega el govern. Seguidament, indica que entre els 14.000 € de diferència entre 
l’alcaldessa d’ara i l’alcalde d’abans i els 76.000 € del càrrec de confinaça, el 
govern s’ha gastat 90.000 € d’entrada. Afegeix que és possible que un gerent 
cobri aquest sou, com a Sitges, a partir de que hi ha tot un staff tècnic dintre de 
l’ajuntament; que aquesta persona no vindrà i ho arreglarà tot des del primer 
dia, i que si no és del poble, s’haurà de formar i conèixer la realitat del staff 
tècnic d´aquest ajuntament. Seguidament, diu que ICV creu en la figura 
gerencial, a partir del  perfil de persona que necessita a l’ajuntament. Creu que 
a partir d´una organització interna de l’ajuntament, i d´un estudi de la realitat,  
es pot arribar la situació de necessitar tres càrrecs de confiança, en comptes 
d´un gerent, o que potser necessiten un tècnic d’esports o de serveis socials... 
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Finalment, considera que a un gerent no se li dóna mai aquest sou, sinó un 
mínim, i una productivitat en funció de la valoració de la feina feta.  
 
El Sr. Grau explica que respon a les preguntes com a portaveu del Partit 
Socialista. Seguidament, diu que hi ha personal tècnic qualificat en aquest 
ajuntament, però que la proposta política del govern és reforçar o modificar 
aquesta estructura. Respecte el gerent, explica que la seva permanència en el 
càrrec està supeditat al cessament de l’autoritat que l’ha anomena’t. Continua 
dient que la proposta del govern és intentar separar els tres àmbits que 
conformen una institució municipal: el d´autoritat política, el de gestió i el de 
responsabilitat administrativa, i que en el model d’ajuntament gerencial aquests 
tres àmbits han de estar separats. Seguidament, diu no ser cert que en 15 dies 
s’hagin pol·lït 90.000 €, que es fa una proposta jurídicament vàlida i 
econòmicament assumible, i reitera que els tres grups de govern proposen el 
canvi a model gerencial per tal de reestructurar l’ajuntament a partir de la 
millora dels processos d’informació i atenció ciutadana i a partir de la millora 
urgent dels serveis. 
 
El Sr. Comas pregunta quin és el perfil i les competències del gerent; que 
s’està valorant una persona que sense saber això; que pot haver-hi càrrecs 
directius per damunt dels funcionaris de carrera, que han passant pels filtres 
propis de selecció, i que ara és salta tot això amb una designació a dit. 
 
La Sra. Navarrate pregunta al Sr. Grau si és portaveu dels socialistes o del 
govern, i que si al final de cada regidoria el responsable final no és el polític, 
que llavors entén que els embolics que muntava quan tenia una regidoria de 
governació, i que quan l´embolicava volgués parlar amb l´oposició per a sortir-
se´n. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC) i 8 
vots en contra (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i1 EC-FIC). 
 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS DEL 
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT. 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16 de juny de 
2007 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Maria Lluïsa Romero 
Tomàs de conformitat amb l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació d’ aquesta 
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Corporació i es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a 
l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple; 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local en concordança amb l’article 98 a) 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  en referència al nombre legal 
d’habitants es pot celebrar sessions ordinàries amb una periodicitat de cada 
dos mesos com a mínim; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 38 del 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb 
l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 

 A C O R D S 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran 
lloc el tercer dilluns, no festiu, de cada mes, a les 20,00 hores, en el sala de 
sessions de l’Ajuntament.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcaldia per suspendre el Ple ordinari del mes d’agost i 
dels períodes vacacionals de Setmana Santa i Nadal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia per a posposar o avançar les sessions 
ordinàries del Ple quan el dia fixat sigui festiu. 
 
QUART.-  Facultar a l’Alcaldia per posposar o ajornar fins el proper mes per 
manca de temes a tractar.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps dels 
diferents serveis municipals. 
 
La Sra. Miquel diu el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds és partidari de que 
les sessions de Ple siguin amb caràcter mensual, però considera massa tard 
les 20:00 hores; conseqüentment, demana avançar-lo una hora, ja que 
considera que això facilitaria la participació de la gent.  
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La Sra. Alcaldessa comenta que ja es manté aquest horari per permetre que 
arribin els regidors que treballen fora del municipi. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC,   
1 ICb i1 EC-FIC), cap vot en contra  i 6 abstencions (4 ICV, 2 PPC). 
 
 
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16 de juny de 
2007 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás 
de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la 
Corporació i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que 
confereix a l’Ajuntament l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la competència de les 
quals ostenta el Ple en virtut de la llei, a favor de la Junta de Govern Local. 
 
D’acord amb la legislació a què abans s’ha fet referència, el Ple de l’Ajuntament 
pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les seves 
atribucions, amb els límits previstos en art. 22.3 i 4 de la LRBRL. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que 
a continuació es relacionen: 
 
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació 
en matèries de competència plenària; 

b) Declarar la lesivitat dels actes de l'ajuntament. 

c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les 
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
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pressupost llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el 
que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

d) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions 
d’euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva 
durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan 
l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, 
quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 

e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’ euros, 
i les alienacions de patrimoni quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles 

SEGON.- Les competències delegades hauran de ser exercides per la Junta de 
Govern Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la 
inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
 
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia  …..” 
 
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de 
l’Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s’haurà de 
mantenir informat de l’exercici de  la delegació, mitjançant la remissió dels 
esborranys de les actes a tots els regidors/regidores de la corporació, i seran 
immediatament executius i presumptament legítims. 
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TERCER.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 
51.2) del ROF tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, 
sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació pel Ple. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord als caps de serveis i departaments, regidors 
delegats i president de la comissió informativa, pel seu coneixement i efectes, 
fent-los constar que, un cop adoptats els corresponents acords per la Junta de 
Govern Local, s’haurà de donar compte d’aquests a la comissió informativa, 
amb l’objecte de donar compliment al que disposa l’article 123 del ROF. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província, i en el 
Butlletí d’Informació Municipal, en compliment del que disposa l’article 51.2 del 
text legal abans esmentat.” 
 
 
El Sr. Comas pregunta el límit respecte l’apartat e) d’aquest punt. 
 
La Sra. Miquel considera que amb aquesta delegació es perd molta 
transparència; diu esperar que no es trigui tant en enviar les actes de les 
sessions de la Junta de Govern Local, i que els dóna un vot de confiança 
perquè això canviï. En aquest sentit, demana més rigor, i que sigui un aspecte 
a tenir en compte pel gerent. 
 
L´Alcaldessa dóna la paraula a la Secretària, que explica que el límit percentual 
és el que està previst a la llei de bases de règim local, és a dir, el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, ja que l´apartat e) remet a l´anterior, on 
consta de forma expressa dir percentatge. 
 
El Sr. Comas demana que consti en acta. 
 
L’Alcaldessa explica, respecte la petició de la Sra. Miquel, que és un dels 
temes que tenen previst perquè la informació arribi el més aviat possible. 
 
La Sra. Mònica Miquel li diu donar-li un vot de confiança, però que si no es així 
a cada Ple sortirà el mateix. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1 ICb 1 EC-FIC). 
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9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL I PERMANENT. 
 
El Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament de l’Alcaldia 
a favor de la Sra. Maria Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  
electoral general i, d’acord amb la legislació vigent s’ha de procedir, a la creació 
i composició de la Comissions Informatives de caràcter permanent d’aquest 
Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de caràcter 
assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, atorga a tots els grups municipals 
integrants de la corporació; 
 
D’acord amb l’article 100 del  DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de Catalunya  en concordança 
amb els articles 134 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la  
denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant si 
neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit 
competencial de l’Ajuntament com si neixen amb caràcter temporal amb 
l’objecte de tractar temes específics; 
 
Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions 
estaran integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que 
formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 
Ajuntament; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació abans 
esmentada, en concordança amb els articles 123 i ss. del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en tot allò que 
no s’oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors,  proposa al Ple 
de l’Ajuntament, l’adopció dels següents  
 
 

A C O R D S 
 

PRIMER.- Crear una Comissió Informativa de caràcter general i permanent. 
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SEGON.- La Comissió Informativa de caràcter general i permanent estarà 
integrada pels membres següents: 
 

 Presidenta: L’alcaldessa presidenta de la corporació, la Sra. M. Lluïsa 
Romero i Tomás. 

 

 Vicepresident: 1r tinent d’alcalde, el Sr. Joan Albet i Miró que substituirà 
al president en cas d’absència o malaltia. 

 
  

Vocals:   
  Sr. Francesc Xavier Grau i Roig 

Sr. Miguel Ángel López i Robles 
Sra. Prudencia Carrasco i Madrid 

  Sr. Joan Albet i Miró 
Sra. Noemí Cuadra i Soriano 
Sr. Lluís Pineda i Gavaldà 
Sr. Joan Besòs i Vilella 
Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra 
Sra. Mònica Miquel i Serdà 
Sr. Jordi Coch i Datzira 
Sr. Narcís Pineda i Oliva 
Sr. Pere Lleó i Gelabert 
Sra. Joana Navarrete i Jiménez 
Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán 
Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez 
Sra. Anna María Martínez i Gallemí 

  
 

 Secretària:   La de la Corporació o funcionari en qui delegui. 
 
 
TERCER.- Les funcions de la Comissió Informativa de caràcter general i 
permanent seran l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la 
decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquest dos 
últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d’aquell, podent 
intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència 
del Ple de la Corporació, quan l’òrgan competent li sol·liciti dictamen. 
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QUART.- La Comissió informativa de caràcter general celebrarà reunions 
ordinàries de caràcter mensual el segon dilluns de cada mes, a les 20 hores. 
 
CINQUÈ.- El funcionament es regirà per allò previst als articles 134 i 138 del 
ROF i altres legislació concordant. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldessa per posposar o avançar la convocatòria de la 
sessió, dintre de la mateixa setmana, en cas de dia festiu. Tanmateix, es 
faculta a l’Alcaldia a suspendre la celebració de la Comissió Informativa quan 
es suspengui la celebració del Ple ordinari, per les causes establertes al 
corresponent acord municipal. 
 
SETÈ.-  Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als 
caps dels diferents departaments administratius. 
 
La Sra. Miquel considera que les funcions previstes al punt tercer no s’han  
assolit durant la legislatura anterior i que tampoc s´assoliran en aquesta; 
finalment, diu que no s’han de fer comissions informatives de caràcter general i 
permanent, sinó comissions informatives per cada una de les àrees, per què es 
pugui complir l´esmentat punt.  

 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 2 PPC,   
1 ERC, 1ICb, i 1 EC-FIC ), 4 vots en contra (4 ICV) i cap abstenció. 
 

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE 
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 
El Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament de l’Alcaldia 
a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim 
electoral general, i, per fer efectiu el dret que l’article 20.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril atorga als regidors i grups polítics municipals s’escau  la designació de la 
composició de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò que disposa l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril; l’article 222 del 
TRLHL 2/2004, de 5 de març, i l’article 101.1 del TRLMRL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de 
Catalunya. 
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Per tot això aquesta Alcaldia, d’acord amb la legislació abans esmentada , en 
concordança amb els articles 123 i ss del RD 2568/1986, en tot allò que no 
s’oposi , contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 
 
 
PRIMER.- Establir que la Comissió Especial de Comptes de l´Ajuntament de 
Cubelles estarà integrada per membres de tots els grups polítics integrants de 
la corporació. El nombre de membres serà igual per a cada grup, aplicant el 
sistema de vot ponderat.  
 
SEGON.- La Composició de la Comissió Especial de Comptes serà la següent: 
 

 Presidenta: Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás 
 

 Vicepresident: Sr. Joan Albet i Miró 
 

 Vocals: Un representant de cada grup polític municipal. No obstant això, 
la Presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no 
adscrits a la mateixa, amb veu però sense vot.  

 
Igualment assistirà la Interventora de la Corporació. 
 
Actuarà com a Secretària, la de la corporació o personal de la Corporació en 
qui delegui. 
 
TERCER.- Correspon a la Comissió Especial de Comptes, segons l’article 
127.2 del ROF i l’art. 116 de la LRBRL, l'examen, estudi i informe de tots els 
comptes, pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d'aprovar el Ple de la 
Corporació, d'acord amb l'establert en la legislació reguladora de la 
comptabilitat de les entitats locals. 
 
Els comptes anuals se sotmetran abans del 1 de juny a informe de la Comissió 
Especial de Comptes, i serà objecte d'informació pública abans de sotmetre's a 
l'aprovació del Ple, a fi que puguin formular-se contra les mateixes 
reclamacions, objeccions o observacions. Tot això sense perjudici que pugui 
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denunciar-se davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la 
gestió econòmica i en els comptes aprovats. 

 
QUART.-  La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament 
abans del dia 1 de juny de cada any per examinar el compte general de la 
Corporació, juntament amb els seus justificants i antecedents i emetre 
informes. Pot, no obstant això, tenir reunions preparatòries si la Presidència 
aixó ho acorda o si ho demanen els membres de la Comissió, que d’acord amb 
el sistema ponderat, signifiqui una quarta part almenys dels membres de la 
mateixa. 
 
CINQUÈ.- El règim de funcionament de la Comissió Especial de Comptes serà 
el següent: 
 
a) El compte general i la documentació complementària serà format per la 
Intervenció. Aquesta documentació ha d’ésser a disposició dels membres de la 
Comissió perquè la puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies 
abans de la primera de les reunions.  
 
b) El compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposarà al públic durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies 
més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
Examinats aquests per la mateixa i efectuades quantes comprovacions estimi 
necessàries, emetrà un nou informe. 
 
c) El compte general, acompanyat dels informes de la comissió i de les 
reclamacions i objeccions formulats, es sotmetrà al Ple de la Corporació per 
que, en el seu cas pugui ser aprovada abans de l’1 d’octubre. Un cop 
aprovada, es remetrà còpia al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de 
Comptes. 
  
SISÈ.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los 
constar que hauran de designar els seus representants (titular i suplent) en la 
Comissió Especial de Comptes, notificant-ho a la secretaria general d’aquesta 
Corporació, dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció d’aquest 
acord, quedant facultada l´Alcaldessa per, mitjançant Decret,  procedir al seu 
nomenament. 
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La Sra. Miquel assenyala que Iniciativa per Catalunya Verds s’abstindrà perquè 
la proposta només reflexa el que diu la llei, i no el que és la voluntat política 
d’aquest equip de govern. Demana més legalitat i més transparència sobre 
aquesta situació i que esperen que abans de cada 1 de juny es puguin 
examinar els comptes generals de la Corporació. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC, 2 
PPC,  1 ICb i 1 EC-FIC), cap vot en contra i 4 abstencions (4 ICV). 
 
 
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ I RÈGIM DE 
FUNCIONAMENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
D’acord amb l’art. 24 del ROF, els grups polítics es constituiran mitjançant 
escrit dirigit al President i subscrit per tots els seus integrants, que es 
presentarà en la Secretaria general de la Corporació dintre dels cinc dies hàbils 
següents a la constitució de la Corporació.  
 
En el mateix escrit de constitució es farà constar la designació de portaveu del 
grup, podent designar-se també suplents. 
 
D’acord amb l’art. 25 del ROF, de la constitució dels grups polítics i dels seus 
integrants i portaveus, el President donarà compte al Ple en la primera sessió 
que tingui lloc després de complir-se el termini previst en l’article 24 del ROF. 
 
Vist allò que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 23 i ss 
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 48 i ss de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, i l’article 50 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local  de Catalunya   
 
Atesa la voluntat manifestada dels regidors d’adscripció als grups polítics 
municipals corresponents. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 
     A C O R D S 
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PRIMER.- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals en 
aquest Ajuntament següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLISTA ELECTORAL GRUP MUNICIPAL SIGLES PORTAVEU SUPLENT 

INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS 
ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA 
ENTESA PEL 

PROGRÉS MUNICIPAL  

INICIATIVA PER 
CATALUNYA-VERDS  

ICV-EUiA-
EPM 

- SRA. MÓNICA 
MIQUEL SERDÀ 

1-JORDI COCH I   
DATZIRA 
 
2.NARCÍS 
PINEDA I OLIVA 

PARTIT DELS 
SOCIALISTES  DE 

CATALUNYA  
PROGRÉS MUNICIPAL 

PARTIT DELS 
SOCIALISTES  DE 

CATALUNYA  

PSC - SR. FRANCESC. X. 
GRAU I ROIG 

1- SR. MIGUEL 
ANGEL LÓPEZ I 

ROBLES 
 

2- SRA. 
PRUDENCIA 
CARRASCO I 

MADRID 

CONVERGENCIA I 
UNIÓ 

CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ 

CiU - SR. JOAN ALBET I 
MIRÓ 

- SRA. NOEMÍ 
CUADRA 
SORIANO 

PARTIT POPULAR  PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA 

PP 
 

- SRA. JUANA 
NAVARRETE 

JIMÉNEZ 

- SR. LUÍS 
FRANCISCO 

ALAMÁN 
CATALÁN 

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 

CATALUNYA ACORD 
MUNICIPAL 

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 

CATALUNYA ACORD 
MUNICIPAL 

ERC-AM -SR. JOAN A. 
RODRÍGUEZ I 

SERRA 

- 

INICIATIVA PER 
CUBELLES 

INICIATIVA PER 
CUBELLES 

ICb - SR. JOSEP LLUIS 
COMAS I 

RODRÍGUEZ 

- 

ENTESA PER 
CUBELLES-FIC 

ENTESA PER 
CUBELLES-FIC  

EC-FIC - SRA. ANA M. 
MARTÍNEZ I 

GALLEMÍ 

- 
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SEGON.- Establir que els  grups polítics municipals en aquest Ajuntament se 
subjectaran al règim de funcionament següent: 
 
a) Per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal. 
 
b) Només el regidor o els regidors d’una mateixa llista electoral poden 

constituir grup municipal. 
 
c) Cap regidor podrà adscriure’s simultàniament a més d’un grup. 
 
d) Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es 

van presentar a les eleccions municipals no es poden integrar al grup mixt si 
no que queden com a regidors no adscrits.  Aquest precepte no és aplicable 
en cas de candidatures presentades sota la formula de coalicions electorals  
quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la. 

 
e) Els regidors que queden en la condició de no adscrits  tenen els deures i els 

drets individuals  inclosos els de caràcter material i econòmic  que segons 
les lleis formen part de l’estatut dels membres  de les corporacions locals i 
participen en les activitats pròpies de l’Ajuntament de manera anàloga  a la 
resta de regidors.  

 
f) El Ple de la corporació amb càrrec als pressupostos de l’entitat podrà 

assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica que haurà de 
contenir un component fix, idèntic per tots els grups i un altre variable, en 
funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dintre dels límits que, en 
el seu cas estableixi amb caràcter general en les Lleis dels Pressupostos 
Generals de l’Estat i sense que pugui destinar-se al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a 
l’adquisició de bens que puguin constituir actius fixes de caràcter 
patrimonial. 

 
g) Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat especifica de la dotació 

a què es refereix el paràgraf anterior, que posarà a disposició del Ple de la 
Corporació sempre que aquest ho demani. 

 
h) L’Ajuntament d’acord amb el 27 ROF i en la mesura de les seves 

possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per 
a poder portar a terme llurs tasques. 
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i) Tots els grups polítics municipals integrants de la corporació tindran dret a 
participar mitjançant la presència de regidors que pertanyin als mateixos, en 
els òrgans complementaris que tinguin per funció l’estudi, l’informe o 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. 

 
j) La intervenció dels grups polítics municipals integrants de la corporació en 

les sessions del Ple o en els altres òrgans on ostentin representació serà 
sempre de menor a major nombre de sufragis obtinguts en les darreres 
eleccions i mitjançant els seus portaveus. 

 
k) L’ordre de col·locació dels grups en les sessions es determinarà per 

l’Alcalde/ssa, tenint preferència el grup format pels membres de la llista que 
hagués obtingut major nombre de sufragis en les darreres eleccions. En 
qualsevol cas, la ubicació dels membres corporatius tendirà a facilitar 
l’emissió i recompte dels vots, establint-se una continuïtat entre els 
membres de l’equip de govern respecte als membres de l’oposició. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a tots els membres de la corporació i 
als serveis administratius de la Corporació. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per la unanimitat de membres de la Corporació. 
 
 
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS. 
 

El Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament de l’Alcaldia 
a favor de la Sra. Maria Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  
electoral general. 
 
D’acord amb la legislació vigent, l´Ajuntament té potestat per establir el seu 
funcionament intern a través de la creació d´òrgans complementaris els quals, 
segons el previst a l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, hauran de recollir la representació de tots els grups 
municipals integrants de la Corporació. 
 
Aquesta Alcaldia considera convenient la creació d´una Junta de Portaveus, 
integrada pels portaveus de cadascun dels grups municipals amb representació 
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a l´Ajuntament, per tal de debatre i participar en les qüestions municipals, en 
els termes que acordi dita Junta. 
 
Atesa la voluntat d´aquesta Alcaldia de deixar obert el règim de funcionament i 
competències de les Juntes de Portaveus – dintre del marc legal aplicable - per 
tal de consensuar-lo amb els propis grups municipals; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació abans 
esmentada, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents  
 
 

A C O R D S 
 
 

PRIMER.- Crear una Junta de Portaveus  com a òrgan municipal, de caràcter 
col·legiat, complementari de l´organització municipal, de naturalesa deliberant i no 
resolutiva. 
 
SEGON.- La Junta de Portaveus estarà integrada pels membres següents: 
 

 Presidenta: L’alcaldessa-presidenta de la Corporació, la Sra. M. Lluïsa 
Romero i Tomás. 

 

 Vicepresident: 1r tinent d’alcalde, el Sr. Joan Albet i Miró que substituirà 
a la presidenta en cas d’absència o malaltia. 

 

 Vocals: Els portaveus dels diferents grups municipals amb 
representació a l´Ajuntament de Cubelles, a proposta dels mateixos. 

 

 Secretària:   Funcionari/a de la Corporació. 
 
TERCER.-  Establir que la pròpia Junta de Portaveus determini el seu 
reglament intern de funcionament, en el qual necessàriament haurà de recollir-
se, entre d´altres, el seu règim de sessions i les funcions i competències de la 
Junta de Portaveus (dintre del marc legal vigent). L´esmentat Reglament serà 
elevat al Ple, a través de l´Alcaldia, per a la seva aprovació i vigència. 
 
 QUART.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals. 
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La Sra. Miquel està d´acord en la creació de la Junta de Portaveus, però 
considera que per aquesta proposta no es farà res; seguidament, demana que  
l’equip de govern faci un esborrany de reglament intern per poder-lo parlar amb 
la resta de regidors.  

El Sr. Grau diu que és una proposta acceptable; seguidament, comenta que 
uns dels compromisos de l’acord de govern és l´elaboració del Reglament 
Orgànic Municipal, i que en termini més breu possible faran arribar a tots els 
grups municipals una proposta de treball, ja que hi ha una feina feta en 
l’anterior legislatura que pot servir de punt de partida. 

 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC,   
2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC), cap vot en contra i 4 abstencions (4 ICV). 
 

 

13. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL, APARTAT TERCER, DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ 
AMBIENTAL. 

En data 15 de febrer de 2000 va entrar en vigor l’Ordenança reguladora de la 
intervenció integral de l’administració municipal (ORIIAM d’ara endavant). 
 
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local el procediment de modificació d’una ordenança municipal ha de 
seguir el mateix tràmit determinats als articles 22.2.d) i 23.2.b) de la mateixa 
Llei, sent en tot cas, l’aprovació o modificació d’una ordenança municipal una 
competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable. 
 
El procediment de modificació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació 
definitiva del mateix amb la publicació posterior del text modificat. 
 
En no tractar-se d’una ordenança fiscal o urbanística, ni del reglament orgànic 
de la corporació, la modificació abans esmentada pot ésser aprovada amb el 
vot favorable de la majoria simple del consistori, sense que calguin quòrums 
qualificats. 
 
Vista la necessitat d’adaptar la composició de la Ponència Tècnica a la nova 
organització  d’aquest Ajuntament; 
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Vista la disposició addicional sisena de l’Ordenança que institueix l’òrgan 
administratiu municipal de caràcter col·legiat, denominat “Ponència Tècnica 
Municipal” i que determina que aquesta serà presidida per l’alcalde/ssa o 
regidor/a que aquest designi; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 

 
Primer.- Modificar la disposició addicional sisena, apartat tercer, de l’ORIAM 
que quedarà redactada segons el següent text:  

 
“3.- La Ponència tècnica municipal estarà integrada pels membres 
següents: 

 
President/a 
- L’alcalde/ssa president/a de la corporació 
 
Vicepresident/a 
- El regidor/a de Dinamització Econòmica  
 
Vocals:. 
- Regidor/a de Medi Ambient 
- Un representant de cada grup polític. 
- L’enginyer municipal-Enginyer Tècnic 
- L’arquitecte municipal-Arquitecte-Tècnic 
- Tècnic de Medi Ambient 
- La secretari/a general de la corporació. 
 
Així mateix, i en funció de la naturalesa de les activitats tractades, es 
podrà sol·licitar l’assistència de: 

 
- El cap local de Sanitat o subsidiàriament  un metge de l’Àrea bàsica 

de salut. 
 
- El cap de la policia local. 
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- El veterinari titular o el designat pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 
- Un representant de la Direcció General d’Emergència i Seguretat 

Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Un representant de cadascuna de les empreses responsables dels 

serveis de subministrament d’aigua potable, manteniment de 
clavegueram, depuració d’aigües del municipi i de la recollida de 
residus urbans del municipi. 

 
Actuarà com a secretari de la Ponència tècnica municipal el secretari de 
la corporació o persona en qui delegui. 

 
Els membres de la Ponència tècnica seran designats per l’Alcaldia entre 
el personal o professionals que prestin o realitzin serveis a la corporació i 
entre els proposats per les entitats representades. 

 
Els informes jurídics que s’escaiguin podran ser emesos de forma 
separada, o en el si de la pròpia Ponència tècnica.” 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta 
dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província (BOP), al Periódico de Catalunya i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
la modificació que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
Quart.- Un cop aprovada definitivament, la modificació de l’Ordenança es 
publicarà de la forma següent: 
 
a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com el 

text íntegre de la modificació, adaptacions i especificacions introduïdes per 
l’Ajuntament. 
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b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada.  

 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als Serveis Tècnics i als membres integrants 
de la Ponència, pel seu coneixement i efectes.” 
 
  

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

14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP JOSEP 
ANDREU “CHARLIE RIVEL”. 

 
En conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, per la qual es regulen els òrgans de govern 
dels centres públics d’ensenyament a nivell no universitari del CEIP Josep 
Andreu “Charlie Rivel”, el Consell Escolar dels centre docents tindran 
representant en el seu sí, a l’Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent, 
amb un regidor o representant nomenat per aquest acte. 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament 
de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb 
allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 

 
PRIMER.- Designar representant municipal al Sr. Joan Albet i Miró en el 
Consell Escolar del CEIP Josep Andreu “Charlie Rivel”. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al/la director/ra del centre docent afectat, al 
regidor designat i a la Regidoria d’Ensenyament Municipal. 
 

El Sr. Albet demana que també es notifiqui a l’associació de Mares i Pares. 
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La Sra. Martinez diu que els ha sorprès la manca de representativitat de 
l´oposició, quan els mateixos membres que ara formen part del govern, quan 
estaven a l’oposició, van demanat aquesta representativitat. 

El Sr. Comas lamenta que no s’hagi designat representant en la llar d’infants, i 
considera que això vol dir que no hi ha voluntat d’assistir-hi o que manca 
sensibilitat. Segueix dient que no s’ha designat representat a l’escola de 
primària que s’ esta fent, “Cubelles 2”, i que això  demostra la sensibilitat del 
Consistori. 

La Sra. Alcaldessa comenta que en la llar d’infants no hi ha Consell Escolar, i 
respecte la nova escola, que encara no està creada, i que quan es creï faran la 
proposta per passar pel Ple. 

 
Es sotmet a votació, i s’aprova – amb l´esmena de notificar a l´APA - per 9 
vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), cap vot en contra  i  8 abstencions (4 
ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC), quedant redactat l´acord de la següent manera: 
 
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP JOSEP ANDREU 
“CHARLIE RIVEL”. 

 
En conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, per la qual es regulen els òrgans de govern 
dels centres públics d’ensenyament a nivell no universitari del CEIP Josep 
Andreu “Charlie Rivel”, el Consell Escolar dels centre docents tindran 
representant en el seu sí, a l’Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent, 
amb un regidor o representant nomenat per aquest acte. 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament 
de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb 
allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
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PRIMER.- Designar representant municipal al Sr. Joan Albet i Miró en el 
Consell Escolar del CEIP Josep Andreu “Charlie Rivel”. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al/la director/ra del centre docent afectat, a 
l’Associació de Pares d’Alumnes, al regidor designat i a la Regidoria 
d’Ensenyament Municipal. 
 
 

15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP VORA DEL 
MAR. 

En conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, per la qual es regulen els òrgans de govern 
dels centres públics d’ensenyament a nivell no universitari del CEIP Vora del 
Mar, el Consell Escolar dels centre docents tindran representant en el seu sí, a 
l’Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent, amb un regidor o representant 
nomenat per aquest acte. 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament 
de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb 
allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Designar representant municipal a la Sra. Noemí Cuadra i Soriano 
en el Consell Escolar del CEIP Vora del Mar. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al/la director/ra del centre docent afectat,  a 
la regidora designada i a la Regidoria d’Ensenyament municipal. 
 
L’Alcaldessa proposa l´esmena de que s’inclogui la notificació a l’associació de 
Pares i Mares. 
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Es sotmet a votació, i s’aprova – amb l´esmena de notificar a l´AMPA - per 9 
vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), cap vot en contra  i  8 abstencions (4 
ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC), quedant redactat l´acord de la següent manera: 
 
 
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP VORA DEL MAR. 

 
En conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, per la qual es regulen els òrgans de govern 
dels centres públics d’ensenyament a nivell no universitari del CEIP Vora del 
Mar, el Consell Escolar dels centre docents tindran representant en el seu sí, a 
l’Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent, amb un regidor o representant 
nomenat per aquest acte. 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 16 de juny de 2007 va acordar el nomenament 
de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás de conformitat amb 
allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Designar representant municipal a la Sra. Noemí Cuadra i Soriano 
en el Consell Escolar del CEIP Vora del Mar. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al/la director/ra del centre docent afectat, a 
l’Associació de Pares i Mares d’ Alumnes, a la regidora designada i a la 
Regidoria d’Ensenyament municipal. 
 
 
16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DE L’ IES CUBELLES. 

En conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, per la qual es regulen els òrgans de govern 
dels centres públics d’ensenyament a nivell no universitari de l’IES Cubelles, el 
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Consell Escolar dels centre docents tindran representant en el seu sí, a 
l’Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent, amb un regidor o representant 
nomenat per aquest acte. 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 16/06/07va acordar el nomenament de l’Alcaldia 
a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero Tomás de conformitat amb allò que 
disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Designar representant municipal al Sr. Joan Albet i Miró en el 
Consell Escolar de l’ IES Cubelles. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al/la director/ra del centre docent afectat, al 
regidor designat i a la Regidoria d’Ensenyament Municipal 
 
L’alcaldessa proposa l´esmena que es notifiqui a l’associació de Pares i Mares. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova – amb l´esmena de notificar a l´AMPA - per 9 
vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), cap vot en contra  i  8 abstencions (4 
ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC), quedant redactat l´acord de la següent manera: 
 
 
16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DE L’ IES CUBELLES. 

En conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, per la qual es regulen els òrgans de govern 
dels centres públics d’ensenyament a nivell no universitari de l’IES Cubelles, el 
Consell Escolar dels centre docents tindran representant en el seu sí, a 
l’Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent, amb un regidor o representant 
nomenat per aquest acte. 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 16/06/07va acordar el nomenament de l’Alcaldia 
a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero Tomás de conformitat amb allò que 
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disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Designar representant municipal al Sr. Joan Albet i Miró en el 
Consell Escolar de l’ IES Cubelles. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al/la director/ra del centre docent afectat, a 
l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes, al regidor designat i a la Regidoria 
d’Ensenyament Municipal 
 
 

17. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL. 

 
En conformitat amb el que disposen els estatuts de constitució del Consell 
Escolar Municipal, l’esmentat Consell tindrà tres representants en el seu si; 
 
Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en 
16/06/07 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Maria Lluïsa Romero 
Tomàs de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació 
de la Corporació; 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, proposo al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Designar els representants municipals en el Consell Escolar 
Municipal que a continuació es relacionen: 
 

 Presidenta: M. Lluïsa Romero i Tomás  
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 Vocal 1: Sr. Joan Albet i Miró 
Suplent: Sr. Joan A. Rodriguez i Serra 
 

 Vocal 2:    membre oposició 
Suplent:           “           “  

 
 
SEGON.- Establir que la designació dels representants i suplent de l’oposició 
serà proposat al Ple per la Junta de Portaveus. 
 
TERCER.- Notificar-ho als regidors afectats i al Consell Escolar Municipal i a la 
Regidoria d’Ensenyament municipal.  
 
 
La Sra. Miquel destaca que encara no està creada la Junta de Portaveus. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 

 

18. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ DE L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DEL GARRAF. 

 
De conformitat amb el que disposen les normes del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament ha de designar un representant a la 
Comissió d’escolarització de primària i secundària de l’àmbit territorial del 
Garraf. 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16/06/07 de 
nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Mª Lluïsa Romero Tomàs, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació d’ aquesta 
corporació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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A C O R D S 

 
PRIMER.- Designar representant municipal al Sr. Joan Albet i Miró i a la Sra. 
Noemí Cuadra i Soriano en la Comissió d’escolarització de primària i 
secundària de l’àmbit territorial del Garraf. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial Barcelona-II 
(Comarques) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així 
com als regidors designats i a la Regidoria d’Ensenyament municipal. 
 

Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 

 

19. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ESTAPÉ DE 
CUBELLES (FUNDACIÓ PRIVADA). 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 10 dels Estatuts del Patronat de la 
Fundació Estapé de Cubelles (fundació privada) l’alcaldessa de  l’Ajuntament 
de Cubelles serà membre de l’esmentat Patronat. 
 
Com  a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16 de juny 
de 2007 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i 
Tomás, conforme a allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació la 
Corporació; 
 
Atès que l’esmentada circumstància exigeix el pronunciament d’aquest 
Ajuntament sobre la representació de la nova corporació en el Patronat de la 
Fundació Privada esmentada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament  l’adopció dels següents  
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A C O R D S 

 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Cubelles, en l’exercici de les seves funcions 
com a patró de la Fundació Privada Estapé, actuarà a través de la persona de 
la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, representant legal d’aquest, en conformitat 
amb el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases del règim local, podent ser substituïda, en cas d’absència, vacant 
o malaltia, pel regidor/a designat/da per l’Alcaldia. 

SEGON.- Comunicar aquest acord la regidora afectada i a la Fundació Privada 
Estapé. 

 
La Sra. Miquel comenta que l’any 2003 es va aprovar el mateix acord i que en 
quatre anys no s´ha fet res; finalment, demana que es facin coses. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 10 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC i     
1 EC-FIC ), cap vot en contra i 7 abstencions (4 ICV, 2 PPC i 1ICb). 
 

 

20. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN LES DIFERENTS JUNTES DE COMPENSACIÓ I 
ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES CONSTITUÏDES EN 
AQUEST MUNICIPI. 
 

Vistos els expedients incoats per a la constitució i aprovació dels projectes 
d’estatuts i bases d’actuació de les diferents Juntes de Compensació i Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores.  
 
Atès que aquest Ajuntament li correspon una representació en les esmentades 
Juntes i Entitats Urbanístiques; 
 
A l’haver-se renovat l’equip de govern d’aquesta corporació com a 
conseqüència de l’acord adoptat pel Ple en sessió del 16/06/07 de 
nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Maria Lluïsa Romero Tomàs,                 
de conformitat amb allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, resulta necessari procedir a una nova 
designació de representants municipals en les esmentades Juntes i Entitats 
Urbanístiques; 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
 
PRIMER.- Nomenar com a representant titular al Sr. Miguel Angel López i 
Robles, i com a suplent al regidor municipal al Sr. Joan Albet i Miró, a fi que 
actuïn en nom i representació d’aquest en les assemblees generals de les 
diferents Juntes i Entitats Urbanístiques del municipi.  
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord als regidors municipals afectats així com 
als presidents de les esmentades Juntes i Entitats Urbanístiques d’aquest 
municipi. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 

 

21. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN  LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
PENEDÈS-GARRAF. 
 

Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16 de juny de 
nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás de 
conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació d’aquesta 
corporació, i s’escau nomenar als representants municipals en els òrgans 
col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles 
forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Atès que aquest municipi forma part de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès- Garraf, de conformitat amb el que disposa l’acord d’adhesió. 
 
Com a membre integrant de l’esmentada entitat, conforme als articles 7 i 8 dels 
seus Estatuts, correspon a aquest municipi designar tres representants 
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municipals en el Ple de la Mancomunitat, òrgan suprem de govern i 
administració d’aquesta. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 

A C O R D 

 
PRIMER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Ple de la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf als regidors següents:  
 

 Titular: Sr. M. Lluïsa Romero i Tomás 

 Suplents: Sr. Joan Albet i Miró 
                  Sr. Joan Andreu Rodriguez i Serra 

 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats/des i a la 
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès–Garraf. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 

 

22. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE 
DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL GARRAF. 

 

Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16 de juny de 
2007  de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i 
Tomás de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació 
de la Corporació, es fa necessari procedir al nomenament dels representants 
municipals en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals 
el municipi de Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 
38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
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Atès que de conformitat amb el que disposen els Estatuts inicials aquest 
Municipi forma part de la Mancomunitat Intermunicipal de Disminuïts Psíquics 
del Garraf;  
 
Atès que com a membre integrant de l’esmentada entitat, correspon a aquest 
municipi designar un representant municipal en el Ple de la Mancomunitat, 
òrgan suprem de govern i administració d’aquesta; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 

A C O R D S 

 
 
PRIMER.- Designar com a representant d’aquest municipi en el Ple de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Disminuïts Psíquics del Garraf a la Sra. 
Prudència Carrasco i Madrid, en delegació de l’Alcaldia, i al Sr. Joan A. 
Rodriguez i Serra com a suplent. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als regidors afectats i a la Mancomunitat 
Intermunicipal de Disminuïts Psíquics del Garraf.” 
 

Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 

 

23. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL 
GARRAF. 

 

Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en 16/06/07               
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás,                     
de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la 
Corporació, i s’escau procedir al nomenament dels representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del 
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; 

 
Atès que aquest municipi forma part del Consorci de Promoció Turística del 
Garraf, de conformitat amb l’article 1 dels seus Estatuts reguladors; 
 
Atès que com a membre integrant de l’esmentada entitat, i de conformitat amb 
el que disposa l’article 12 dels seus estatuts reguladors, correspon a aquest 
municipi designar un representant municipal,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
PRIMER.- Designar com a representant d’aquest municipi en el Consorci de 
Promoció Turística del Garraf al regidor municipal Sr. Joan Besòs i Vilella. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Joan Besòs i Vilella i al Consorci de 
Promoció Turística del Garraf i a l’Àrea de Dinamització Econòmica, Turisme i 
Comerç municipal. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i  8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 
 

24. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOMENAMENT DELS MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 
DE CATALUNYA. 

Com  a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16 de juny 
de 2007 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i 
Tomás de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació 
de la Corporació; 
 
Atès que a aquest Ajuntament li correspon una representació en l’esmentada 
Institució; 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
PRIMER.- Designar als següents representants a les Comissions Sectorials 
de la Federació de Municipis de Catalunya: 
 
1.- Comissió de Política territorial i Petits municipis:   
 

Sr. Miguel Angel López i Robles 
 
2.- Comissió de medi ambient i serveis municipals:  
 

Sr. Joan Albet i Miró 
 

3.- Comissió d’Urbanisme, habitatge i mobilitat: 
 

Sr. Miguel Angel López i Robles 
 
4.- Comissió de Prevenció i Seguretat: 
  

Sr. Joan A. Rodriguez i Serra 
 

 
5.- Comissió d’Educació: 
  

Sr. Joan Albet i Miró 
 
6.- Comissió de Cultura i Joventut: 
  

Sra. Noemi Cuadra i Soriano 
 
7.- Comissió de Salut, Consum, Comerç i Turisme: 
  

Sr. Joan Besòs i Vilella 
 

8.- Comissió de Benestar: 
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Sra. Prudencia Carrasco i Madrid 

 
9.- Comissió d’Economia, Pressupostos i Funció Pública: 
  

Sra. M. Lluïsa Romero i Tomas 
 

10.- Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica: 
  

Sr. Joan Besòs i Vilella 
 
11.- Comissió Internacional: 
  

Sr. Joan A. Rodriguez i Serra 
 

SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, 
així com als diferents regidors i regidores municipals. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 

 

25. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT 
DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES AL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 
DEL GARRAF. 
 
 
Com  a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 16/06/07 de 
nomenament de l’Alcaldia a favor Mª Lluïsa Romero Tomàs, conforme a allò 
que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, i s’escau 
nomenar els representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles forma part, en compliment 
d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

Aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següents 
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A C O R D S 

 
 
PRIMER.- Nomenar al Sr. Joan Besòs i Vilella com a representant de 
l’Ajuntament de Cubelles al Consell Econòmic i Social del Garraf. 
 
SEGON.- Notificar-ho al regidor afectat, al Consell Econòmic i Social del Garraf 
i a l’Àrea de Dinamització Econòmica, Turisme i Comerç municipal. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 
 
26. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN LA COMISSIÓ PARITÀRIA. 
 
Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 
16 de juny de 2007 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa 
Romero i Tomás de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la 
renovació de la Corporació; 
 
Atès que l’article 7 dels convenis col·lectius del personal laboral i dels 
funcionaris de la corporació estableix la constitució d’una Comissió Paritària; 
 

Atès que segons l’esmentat article correspon a l’Ajuntament la designació de 
quatre membres, 

 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 

 
PRIMER.- Designar com a representants de l’Ajuntament en la Comissió 
Paritària als membres següents: 
 
1. Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament 
2. Sr. Joan Besòs i Vilella 
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3. Sr. Joan A. Rodríguez i Serra 
4. Membre oposició 
 
 
SEGON.-  Establir que la designació del representant de l’oposició serà 
proposat al Ple per la Junta de Portaveus. 
     
 
TERCER. Notificar el present acord als regidors interessats, als representants 
dels treballadors de la Corporació i al Departament de Recursos Humans. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 
 

27. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL. 

 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Consell Esportiu Municipal, 
l’Ajuntament tindrà un representant en l’esmentat Consell. 
 
Com a conseqüència de les passades eleccions municipals que van tenir lloc el 
passat 27/05/07, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia16/06/07. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 

 
PRIMER.- Designar representant municipal Sr. Lluis Pineda i Gavaldà en el 
Consell Esportiu Municipal; en cas de no poder assistir el regidor titular, 
designar com a suplent al Sr. Miguel Angel López i Robles. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Esportiu Municipal, al regidor 
designat i a la Regidoria d’Esports Municipal. 
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Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 
 

 
28. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN 
EL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF. 
 
Celebrades les eleccions municipals el dia 27 de maig de 2007 es fa necessari 
procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans col·legiats 
de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles forma part, 
en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
D’acord amb els Estatuts i el Reglament de Règim Intern del Consell Esportiu 
del Garraf, a l’Ajuntament de Cubelles li correspon designar un membre que el 
representi a l’Assemblea i a la Comissió Directiva del Consell Esportiu del 
Garraf amb veu i vot,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
PRIMER.- Designar com a representant d’aquest municipi en el Consell 
Esportiu del Garraf al regidor municipal al Sr. Lluis Pineda i Gavaldà. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al regidor afectat i al Consell Esportiu del 
Garraf i a la Regidoria d’Esports Municipal. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
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29. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ 
DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària el 17 de juliol de 
2006, va aprovar inicialment l’adhesió al Consorci per a la Gestió de la 
Televisió Digital Local Pública del Garraf i dels seus Estatuts reguladors.  
 
Atès que,  de conformitat amb el que disposa l’article 11 dels Estatuts 
reguladors del Consorci per a la gestió de la televisió pública del Garraf; 
correspon al nostre municipi designar dos representants municipals,   
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Designar la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás i el Sr. Francesc Xavier 
Grau i Roig membres representants de l’Ajuntament de Cubelles en el Consorci 
per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf.  
 
Segon.- Notificar-ho al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local 
Pública del Garraf,  a l’alcaldessa de l’Ajuntament i al  regidor designat i als 
departaments administratius municipals afectats.  
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 
 
30. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSELL 
RECTOR DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL 
GARRAF. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple municipal en data 18 de setembre de 2006 
d’aprovació definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Garraf, i dels seus Estatuts reguladors. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’acord d’adhesió, aquest municipi 
forma part del Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf i, com a 
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membre integrant de l’esmentada entitat  i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 9.1.c) dels Estatuts, correspon a aquest municipi designar un 
representant titular i un suplent en el Consell Rector del Consorci, que haurà de 
recaure, en tot cas, en un càrrec electe d’aquestes entitats;  

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consell 
Rector del Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf, el Sr. Joan 
Andreu Rodríguez Serra. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al regidor afectat i a la Direcció d’Assessoria 
Jurídica i d’Organització-Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la 
Salut i a la Regidoria de Salut Municipal. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 
 
31. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSORCI LOCAL LOCALRET. 
 

Atès que  en data 25 d’abril de 1997 el ple de la Corporació reunit en sessió 
ordinària va aprovar la constitució del Consorci LOCALRET de 
telecomunicacions. 

Atès que en data 25 de juliol de 1997 es van aprovar definitivament els Estatuts 
pels qual s’haurà de regir el Consorci. 

Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 
16 de juny de 2007 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. M. Lluïsa 
Romero i Tomás de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la 
renovació de l’Equip de govern d’aquesta corporació, es fa necessari procedir 
al nomenament dels representants municipals en els òrgans col·legiats de les 
entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles forma part, en 
compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització,  
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 

Atès que com a membre integrant de l’esmentada entitat correspon a aquest 
municipi designar un representant municipal,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

A C O R D S: 

 
Primer.- Designar com a representant d’aquest municipi en el Consorci 
Localret de telecomunicacions al regidor de Comunicació, Sr  Francesc Xavier 
Grau i Roig.   
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci LOCALRET, al regidor afectat i 
comunicar-ho a la Regidoria de Comunicació. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC), 
cap vot en contra i 8 abstencions (4 ICV, 2 PPC, 1ICb i 1 EC-FIC). 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió 
quan són les 22:00 hores.  


