
  Exp. 1.2.1.1  01/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 
 

1 

 

 

 

EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17  DE GENER DE 
2012 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 17 de gener, a les 19:05 hores, i prèvia convocatòria, es reuneixen a 
la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig de 2008, 
sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, els 
membres següents: 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, 1a Tinenta d’alcalde 
  
-  Sra. Joana Navarrete Jiménez, 2a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sra. Lídia Pàmies Etaix, 3a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, 4t Tinent d’alcalde  
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, 5è Tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó  Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 

 
   -  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 

 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, regidora del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. José Manuel Ecija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, el Sr. Noël Casals Ramón, Interventor accidental de la Corporació. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 15 DE NOVEMBRE DE 2011 
 
L’Alcaldessa presidenta comenta que a la pàgina núm. 2, en el punt 2.1 sobre l’informe 
trimestral sobre el compliment de terminis de pagament, on posa “13 ó 14 factures” ha 
de dir “413 factures”. 
 
Es sotmet a votació l’acta, amb l’esmena indicada i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
1.2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 12 DE DESEMBRE DE 2011 
 
El Sr. Hugué comenta que a la pàgina núm. 9, 1r paràgraf, 6a línia, on posa “EIU” ha 
de dir “EUA”. 
 
Es sotmet a votació l’acta, amb l’esmena indicada i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1- L’Alcaldessa presidenta deixa constància que ha sortit una nova publicació 
municipal “Cubelles comunica” amb la voluntat de ser una eina més propera, més 
pràctica i més adient als nous temps. Explica que aquesta renovació ha estat 
necessària per fer arribar a la ciutadania la informació municipal, per facilitar el seu ús i 
ajudar a la comprensió dels seus continguts. Conclou dient que al capdavant d’aquesta 
publicació ha estat la regidora de comunicació, Sra. Boza.  
 
La Sra. Boza diu que, tot i que ja va explicar aquesta qüestió a la junta de portaveus, 
vol explicar-ho novament a tot el Consistori i als ciutadans perquè ho valorin de forma 
coherent. Destaca que, sent conscient de la crisi econòmica que vivim, ha estat 
sensible a la necessària reducció de costos amb l’aplicació de més d’un 30% de 
reducció, respecte al pressupost de l’any anterior. Continua indicant que el govern ha 
considerat prioritari garantir el dret de la informació dels ciutadans i ciutadanes de 
Cubelles, ja que no tota la població té accés a altres mitjans, com pot ser Internet. 
Comenta que la revista ha sofert una sèrie de canvis a nivell de format, imatge i color, 
que ha millorat però mantenint el mateix import que la revista anterior.  
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A continuació, la Sra. Boza defineix el concepte de propaganda com un missatge que 
persegueix influir en els sistemes de valors i en les conductes de les persones, i diu 
que pel caràcter informatiu d’un butlletí municipal dista molt d’aquesta definició, ja que 
la revista municipal el que vol és informar de les actuacions i del futur del municipi. 
Afegeix que si algú pensa després de l’explicació donada que la revista municipal dóna 
una propaganda política, que pensi que portaria molts anys fent-ho, i que si ara es 
considera propaganda política, també s’hauria d’haver plantejat la retirada de la revista 
l’any 2007 amb l’esclat de la crisi. Conclou demanant més coherència i sentit comú en 
aquest tema, per no confondre els ciutadans de Cubelles.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels següents Decrets de l’Alcaldia núm. 874 a 1058 de l’exercici 2011 i de l’     
1 a 3 de l’exercici 2012 de la legislatura 2011-2015. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets d’Alcaldia núm. 704/2011, 751/2011, 
801/2011, 872/2011, 906/2011, 837/2011, 966/2011, pels quals es resol remes de 
personal.  

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
 
Atès que s’ha rebut a l’Ajuntament de Cubelles carta de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques en la qual exposa que crea grups de treball i comissions 
formades per càrrecs electes i tècnics per debatre, posicionar-se i elaborar ponències i 
documents sobre totes aquells qüestions que afecten de forma directa el món local 
català. 
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Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 11 de juny de 2011 
de nomenament de l’alcaldia a favor de la Sra. Mònica Miquel i Serdà de conformitat 
amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 
Atès que l’ACM té diferents comissions, en les quals es demana si l’Ajuntament de 
Cubelles vol participar de forma informativa (només rebent informació dels temes 
tractats), o bé de forma participativa (participant en les reunions de treball). 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de gener de 2012, 

 
Aquesta alcaldessa proposa al Ple  l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Designar als següents representats, la participació dels quals serà de forma 
participativa, a les comissions de caràcter intern de l’Associació Catalana de Municipis: 
 
1.- Comissió de Benestar Social i família 
Sr. José Manuel Ardila Contreras. 
 
2.- Comissió de Cultura 
Sr. José Manuel Ardila Contreras. 
 
3.- Comissió d’Esports 
Sr. Narcís Pineda Oliva 
 
4.- Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació 
Sr. Lluis Alamán Catalán 
 
5.- Comissió d’Ensenyament 
Sr. Xavier Baraza Sánchez 
 
6.- Comissió de Territori 
Sra. Lidia Pàmies Etaix. 
 
7.- Comissió de Seguretat i justícia. 
Sra. Joana Navarrete Jiménez. 
 
8.- Comissió de Salut 
Sr. Josep M. Hugué Oliva 
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9.- Comissió de Medi Ambient 
Sr. Josep M. Hugué Oliva 
 
10.-Comissió de Governació 
Sr. Joana Navarrete Jimenez 
 
11.- Comissió Dona i Municipi 
Sra. Mònica Miquel i Serdà 
 
12.- Comissió de Joves 
Sr. Narcís Pineda Oliva. 
 
13.- Comissió de Petits Municipis 
Sr. Pere Lleó Gelabert 
 
14.- Comissió d’Hisendes Locals 
Sr. Lluís Alamán Catalan 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, així com els 
regidors i regidores municipals nomenats. 
 
La Sra. Alcaldessa presidenta explica la proposta i indica que l’Associació Catalana de 
Municipis treballa de la mateixa manera que ho fa la Federació de Municipis de 
Catalunya, creant uns grups de treball i comissions formades per càrrecs electes o 
tècnics.  
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 11 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 
d´UC-Reagrupament i 3 del PPC), cap vot en contra i 6 abstencions (3 del PSC, 2 de 
CIU i 1 d´EC-FIC). 
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC CORRESPONENT A LA 
REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 1 DE GENER DE 2011 
 
Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a la 
revisió del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de gener de 
2011. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants 
durant l’exercici 2011, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de 
població d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, l’Institut 
Nacional d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial de població corresponent al nostre 
municipi, a data 1 de gener de 2011, és de 14.293 habitants. 
 
Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró municipal. 



  Exp. 1.2.1.1  01/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró, i sobre 
l’actualització d’aquest, respectivament. 
 
Atès l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local sobre revisió 
del Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Vist l’informe número 03/10, emès per la Cap de l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana, de data 15 de desembre de 2011. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de gener de 2012, 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró Municipal 
d’Habitants a data 1 de gener de 2011, de la qual en resulta una població de 14.293 
habitants. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de 
Barcelona. 
 
L’Alcaldessa presidenta explica la proposta.  
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENCLÀTOR D’UNA PLAÇA AL SECTOR 
BARDAJÍ-VILANOVA 
 
Atès que s’ha detectat l’existència d’una zona verda al sector Bardají-Vilanova sense 
nomenclatura oficial; 
 
Atès que en data 30 de juny de 2011 i Registre d’entrada núm. 2011/7944, l’Associació 
de dones La Fita va presentar a la corporació proposta de nom per a la plaça que 
correspon a la zona verda al sector Bardají-Vilanova delimitada pel carrer Sant Antoni, 
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Av. Del terme, carrer Mossèn Joan Avinyó i carretera C-31;  
 
Vistos els articles 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 52.2.r) 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,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de gener de 2012, 
 
Aquesta alcaldessa proposa al Ple  l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar inicialment la nomenclatura de la plaça al sector Bardají-Vilanova, 
amb el nom següent:  
 
-PLAÇA DE LA FITA: correspon a la zona verda existent delimitada pel carrer Sant 
Antoni, Av. Del terme, carrer Mossèn Joan Avinyó i carretera C-31. 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació per tal que els 
interessats puguin presentar les reclamacions, al·legacions i/o els suggeriments que 
estimin oportuns. En el supòsit d’haver-n’hi seran resoltes per la corporació per acord 
de Ple. 
 
Tercer.- Determinar que en el supòsit de no haver-hi al·legacions i/o reclamacions, la 
nomenclatura de la plaça s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’un 
nou acord de Ple.  
 
Quart.- Facultar l’alcaldessa per subscriure els documents necessaris per dur a efecte 
aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a les associacions de veïns i entitats cubellenques i comunicar-
ho als serveis administratius de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa presidenta explica la proposta, indicant que existeix una associació 
a Cubelles anomenada Associació de dones La Fita que des de fa temps està 
reivindicant un canvi de nom de la plaça del sector Bardají-Vilanova coneguda com la 
“plaça dels bancs”, i que passi a dir-se plaça de La Fita. Afegeix que dita associació va 
presentar una proposta per què de cara al proper dia 8 de març es pogués fer la 
inauguració i és per qüestions d’urgència que s’ha passat a la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat en aquest ple.    
 
La Sra. Martínez diu que els hagués agradat participar i debatre entre tots la posada 
del nom d’aquesta plaça i que haurien d’haver tingut en consideració a altres entitats 
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culturals del municipi. Conclou indicant que hi votaran a favor, però demana que es 
tingui en compte el que s’està manifestant.   
 
La Sra. Alcaldessa presidenta explica que desconeixia aquest tema i que pensava que 
la mateixa Associació de dones La Fita ho havia comentat amb altres grups del 
Consistori, però que agafen la proposta i, per les properes vegades, ja ho faran 
d’aquesta manera.  
 
La Sra. Cuadra explica que el seu vot serà favorable perquè a la comissió informativa 
ja es va informar que l’Associació de dones La Fita tenia aquest propòsit i que la plaça 
es troba propera al monument de La Fita, i justament en aquesta plaça es realitzen 
totes les activitats. Seguidament, proposa crear una comissió formada per un membre 
de cada partit polític, que no caldria que fos regidor, i alguns representants d’entitats 
culturals del municipi de Cubelles per a realitzar un estudi dels noms dels carrers i 
places i anar posant noms de totes aquelles places que queden per nomenar. 
 
La Sra. Alcaldessa presidenta respon que estudiaran la proposta. 
 
La Sra. Romero explica que el seu vot també serà favorable, ja que a la legislatura 
anterior també es va comentar que podia dir-se La Fita, però que el nom no va 
prosperar perquè encara mancaven altres proposicions d’altres grups.  Afegeix que les 
dues places que queden sense nom són la plaça del carrer Sumella i la plaça del 
passeig Fluvial. Conclou dient que els agrairia poder participar en el funcionament del 
poble i que no entenen la justificació de la urgència per l’acte del dia 8 de març, ja que 
la demanda que fa l’Associació de dones La Fita de posar el nom a la plaça no s’ha de 
barrejar amb els actes d’aquest dia.  
 
La Sra. Alcaldessa presidenta diu agrair aquesta aportació i afegeix que qui decideix 
on es fan els actes del dia 8 de març és l’Associació de dones la Fita i recalca que ella 
solament ha dit que la plaça s’inaugurarà el dia 8 de març, no que els actes que faci 
l’Associació s’hagin de fer també a la plaça.   
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
8. ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha.  
 
IV. PART DE CONTROL 
 
9. MOCIONS  
 
9.1.- MOCIÓ PER DECLARAR CUBELLES MUNICIPAL ACTIU DE LA PREVENCIÓ 
DELS DESNONAMENTS AL DRET DE L’HABITATGE PRESENTAT PEL GRUP 
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MUNICIPAL DEL PSC 
 
Donat que abans del esclat de la Crisi les entitats financeres van facilitar préstecs per 
damunt del valor del habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50% 
dels seus ingressos i amb uns terminis Cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït 
a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món. 
 
Donat que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que a 
Catalunya els anys 2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000 execucions 
hipotecaries. 
 
Donat que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament 
s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de 
per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució 
hipotecaria que finalitza amb la subhasta del immoble. Si la subhasta resta deserta 
(Cosa que en el context actual de Crisi succeeix en el 90% dels casos), amb la llei 
vigent l'entitat bancaria s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua 
reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials a les 
persones en situació d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, 
etc., així com embargament als avalistes. És a dir, a més de perdre el seu habitatge, 
milers de famílies i persones s'enfronten a una condemna financera de per vida que es 
tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida. 
 
Donat que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin les 
habitatges pel 50% del valor de taxació no Solament és anòmala í no té comparativa 
amb les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era per les 
famílies quan van signar els contractes hipotecaries. Fet que Suma a la publicitat 
enganyosa amb la que es va Comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració amb les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat amb els 
contractes que ara es descobreix que amb molts casos amagaven tot tipus de 
clàusules abusives, com és el cas de les clàusules "terra". 
 
Donat que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat Social i 
Democràtic de Dret, totes les conseqüències de la Crisi recaiguin sobre la part més 
vulnerable del Contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, amb bona mesura 
responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos 
pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que 
continuen generant milers de milions de beneficis anuals. 
 
Donat que estem davant d‛un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que 
és concreten a l‛àmbit local, ja que son els ajuntaments en un moment de crisi 
econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies 
afectades a la recerca d'ajuda. 
 
Donat que actualment diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan 
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reclamant la modificació de la regulació hipotecaria incorporant la figura de la dació en 
pagament en forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb 
el lliurament de l’habitatge al banc creditor. 
 
Donat que en un primer moment un Jutjat de Primera instància de la localitat de 
Lizarra i recentment l'Audiència Provincial de Navarra ha dictat una resolució en la 
qual considera ‛‛suficient" la devolució d'una propietat per cancel·lar un deute contret 
amb entitat bancaria i que ha considerat la pretensió de cobrar més enllà del valor de 
la propietat com a ‛‛moralment rebutjable”. Amb aquesta resolució judicial queda 
obertament qüestionada la llei hipotecaria espanyola que no preveu el dret de dació 
per algú que no pot pagar l'hipoteca. 
 
Donat que, aquesta Sentencia, tot no  crear jurisprudència, obra la porta a una de les 
peticions més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius de titulars 
d’hipoteques, amb l’esperança que es modifiqui la normativa actual i, com passa en 
d’altres països, es pugui saldar el deute amb el retorn del bé hipotecat. 
 
Considerant que tot el que aquí s'ha exposat vulnera l'actual marc jurídic, doncs el dret 
a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la 
Constitució espanyola. Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la 
propietat privada al compliment de la seva funció social i que a dia d’avui s’incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l'article 24 que 
garanteix la tutela judicial. 
 
Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l'Estat 
espanyol al radicar tractats internacionals vinculats con són, entre altres, la Declaració 
Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte internacional de Drets Econòmics, 
Social i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva observació general 
número 4- que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat i l'observació 
general número 7- que defineix els desnonaments forçosos com una de las principals 
vulneracions del dret a l’habitatge. 
 
Considerant que tot el que aquí s'ha exposat depèn bàsicament d'una normativa de 
competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l'àmbit 
municipal, perquè son els ajuntaments a on s'adrecen majoritàriament les persones i 
famílies afectades en cerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en 
doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la 
seva població; en segon lloc, perquè en ple context de crisi i fortes retallades socials, 
quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajut de les 
persones i famílies empobrides.  
 
Considerant que la pèrdua de l’habitatge privat a l’individu o família de tota residencia, 
i que, a la vegada, la manca de residencia exclou de tota via administrativa, amb la 
conseqüència de la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tat 
professional com familiarment. 
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Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments 
encara més quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna 
financera  impliquen alts nivells d'inseguretat i considerant que els ajuntaments tenen 
Ia responsabilitat de garantir els drets dels seus ciutadans. 
 
Considerat que hi ha en procés el Projecte de Modificació de la Llei de Promoció de 
|'Activitat Econòmica (que inclou la reforma de la llei 18/2007 de l‛Habitatge), i que 
caldria que contemplés alguns aspectes importants pel que fa a Ia garantia del propi 
dret a l'habitatge. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del PSC proposa que el Ple municipal de l'Ajuntament 
de Cubelles adopti el següents acords: 
 
Primer.- Declarar Cubelles corn a municipi actiu i compromès en la prevenció de 
desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l'Estat que, tal i Com venen proposant la Plataforma 
d’afectes per I’Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la 
regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera 
que, en els casos de residencia habitual, Si el banc executa l'hipoteca i es queda amb 
l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi 
liquidada, tal i com succeeix en altres  països de la UE O als EEUU. A més ha de 
garantir també, amb efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han 
patit el desnonament en el marc d‛una execució hipotecaria. 
 
Tercer.- Instar al Govern de l'Estat a provar una moratòria o implementar les mesures 
necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies i persones en situació 
d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts, 
que s'aprovi amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos 
buits d'aquests embargaments siguin posats immediatament a disposició de les 
famílies/persones desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant 
el 30% de la renta familiar disponible. 
 
Quart.- Més enllà de les mesures de competència estatal i de la Generalitat de 
Catalunya, l'Ajuntament de Cubelles continuarà implantar mesures a nivell municipal 
de prevenir i evitar el desnonaments, com: 
 
a) Iniciar amb les gestions per tal de formar part de la Xarxa d'Habitatges de Lloguer 
Social de la Generalitat de Catalunya, i finalitzar les gestions per la posada en marxa 
de la gestió directa de les sol·licituds per el lloguer d’habitatges per a joves del Estat 
(Renda Bàsica d‛Emancipació) mitjançant Conveni amb l‛Oficina Comarcal i 
Generalitat de Catalunya demanant que a més de renovar les ajudes existents es torni 
a obrir el procés de noves ajudes. 
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b) Establir un protocol d’actuació d’urgència per donar suport i acompanyar amb tot 
allò que sigui possible les famílies desnonades. 
 
c) Reforçar la coordinació entre els SENEÍS d’habitatge i serveis socials de 
l’ajuntament sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 
 
d) Informar sobre el servei que ofereix l'oficina de l'Ofideute de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per 
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 
 
e) Preveure que en els casos de desnonament de l’habitatge habitual a persones en 
situació de risc social es pugui excempcionar el pagament d’impost sobre l’increment 
del valors dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues), previ informe dels Serveis 
socials i mitjançant el procediment de subvenció que es determini per part de I 
‘Ajuntament. Aquest acord haurà de ser aprovat expressament per l’Alcaldia u òrgan a 
qui delegui. 
 
Cinquè.- Demanar la col·laboració dels Jutjats de Vilanova i la Geltrú, perquè ens 
facin arribar una informació de la relació estadística del nombre dels processos 
judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades. 
 
Sisè.- Manifestar que considerant abusives les clàusules que en el contracte hipotecari 
fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 
 
Setè.- Demanar al Consell Comarcal del Garraf, a través de l’oficina d’habitatge, que 
estudiï les possibilitats legals per a impulsar la inclusió en el Registre de Sol·licitants 
de Habitatge Social, amb caràcter de preferència a les persones afectades per 
desnonaments. 
 
Vuitè.- Demanar al Govern del Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que 
prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als Ajuntaments dels 
recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al 
fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de Catalunya. 
 
Novè.- Demanar que el Projecte de Llei d'Activitat Econòmica (que inclou la reforma 
de llei 18/2007 d'Habitatge) tingui en consideració els següents punts: 
 
a) No alterar les reserves de Sol pera la preservació de l’habitatge protegit. 
 
b) Garantir la Capacitat de la Administració Local de poder Continuar produint 
l’habitatge protegit. 
 
C) Garantir la vigència del Registre de Sol·licituds de l’habitatge protegit que hi ha 
actualment. 
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Desè. Donat trasllat d‛aquest acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels 
Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als 
diferents grups parlamentaris, al Consell Comarcal del Garraf, a la Plataforma 
d'afectats per l’hipoteca, a les associacions veïnals del municipi Ï a la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). 
 
La Sra. Alcaldessa presidenta recorda que aquesta moció ja va ser presentada el 15 
de novembre pel Partit Socialista per Catalunya, que aquesta moció també va ser 
presentada justament pel grup d’Esquerra Unida Alternativa - Iniciativa per Catalunya 
Verds, però que donat que aquell Ple estava a les portes de les eleccions generals, va 
decidir no tirar-la endavant,  ja que creien que la urgència no era correcta.  
 
La Sra. Romero aclareix que en la proposta presentada hi ha una errada, en el 3r i 4t 
paràgraf, on posa “50%” ha de dir “60%”, en relació al valor de taxació que adjudiquen 
les entitats bancàries.  
 
El Sr. Grau explica que el Ple de l’Ajuntament de Cubelles té el compromís d’enviar un 
missatge contundent i fer algun tipus de feina des del municipi i des de la comarca en 
favor de moltes famílies que per la seva situació econòmica poden perdre el seu 
habitatge. També diu que aquesta situació és responsabilitat de tothom, ja que el 
model econòmic ens ha portat fins aquí. Seguidament, considera que encara hi ha un 
petit marge d’actuació des de les institucions municipals per fer costat a aquells veïns 
que tenen aquest problema, per la qual cosa diu que la decisió de portar aquesta 
moció al Ple d’avui neix de la sensibilitat general i compartida de tots els grups polítics 
de l’Ajuntament, ja que en la legislatura passada es van adherir a la xarxa de municipis 
pels drets humans, i afegeix que tant la Declaració Universal de Drets Humans com la 
Constitució Espanyola diu que tots els ciutadans tenen dret a un habitatge digne.  
 
El Sr. Grau continua indicant que l’Ajuntament ha d’instar i té mesures per actuar 
perquè fins ara poques persones i entitats han estat treballant en aquest sentit;  que 
volen que es compleixi la Constitució Espanyola per garantir aquest dret fonamental i 
demanen el suport d’aquesta moció per denunciar la situació i fer costat a aquests 
veïns que tenen una situació que els ofega. Finalment, diu que el Consell General del 
Poder Judicial dóna una xifra entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries previstes 
a Catalunya per l’any 2011-2012,  quedant més d’un milió d’habitatges buits al nostre 
país; que els últims 5 anys es calcula que més de 500.000 persones han perdut els 
seu habitatge  i que, per tant, les institucions haurien de posar en marxa una xarxa de 
lloguer social per donar sortida a aquesta situació. 
 
La Sra. Martínez diu que donaran suport a aquesta moció; que el més important es 
troba a l’apartat número 4, punt b; on es parla de donar suport a les famílies 
desnonades. També pensa que no és suficient només un manifest i demana que no es 
quedi en un petit marge que tenen els ajuntaments per ajudar a aquestes persones, 
que realment estan sofrint aquestes conseqüències demolidores de la crisi. Conclou 
dient que caldrà molt d’aquest esforç per poder canviar les lleis al respecte i poder 
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finalment aconseguir el que s’està proposant.  
 
La Sra. Cuadra explica que ens trobem davant de moltes famílies en situacions 
econòmiques molt desfavorables i que no poden fer front a l’hipoteca; que actualment 
s’està reivindicant la modificació de la Llei hipotecària, demanant que si el deutor lliura 
el seu habitatge quedi alliberat del deute, que aquesta competència és estatal i que no 
depèn dels municipis afegeix que el seu vot serà d’abstenció, tot i que donaran el 
suport a totes les polítiques ja iniciades pel Govern de la Generalitat; que estan 
d’acord amb tots els punts d’aquesta moció, i destaca que en l’article B, i des de la 
Regidoria de Serveis Socials, s’hauria de fer és un protocol d’urgència o d’ajuda 
donant suport a la coordinació de serveis d’habitatges i socials i  informant sobre el 
servei que ofereix l’Oficina Ofideute de la Generalitat, tot i que diu potser s´està fent ja. 
Conclou dient que és un compromís que ha d’agafar l’equip de govern i la Regidoria de 
Serveis Socials.  
 
El Sr. Alamán considera respectable la intencionalitat d’aquesta moció i des del Partit 
Popular de Catalunya diu que li donaran suport, com ja han fet al Consell Comarcal. A 
continuació vol matisar dues situacions  diferents i que - diu - s’estan confonent: 
llogaters que no poden pagar la renda i que al final són desnonats, i els que paguen 
una quota hipotecària i que al final són executats hipotecàriament per no pagar. 
També destaca en el paràgraf 4t, la publicitat enganyosa en la comercialització de la 
majoria d’hipoteques o taxacions sobrevalorades. Seguidament, comenta que hi ha 
diverses forces polítiques, entitats i moviments socials que estan reclamant a 
modificació de la Llei hipotecària i que la sentència de l’Audiència Pública de Navarra 
va ser la primera, però també hi ha una segona sentència d’un jutjat de Barcelona que 
no s’esmenta en aquest text.  Quant a la moció, del primer acord, pensa que és 
correcte, ja que és una declaració genèrica i que hauria d’haver un paquet específic de 
mesures per solucionar la situació on es troben moltes persones; segueix dient que  no 
comparteix del tot la dació de pagament, ja que als Estats Units les persones que no 
poden pagar resten en un registre de morosos i si queda una part condonada han de 
tributar-la a la Hisenda Estatal.  
 
El Sr. Alamán destaca el punt E, indicant que s’hauria d’estudiar el tema 
d’excempcionar el pagament dels impostos o l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. Quant al punt núm. 6, quan es parla que es consideren abusives 
les clàusules que en contracte hipotecari fixin un límit a la variació de baixa, aclareix 
que aquestes són les famoses permutes financeres o swaps i que per pràcticament la 
unanimitat dels tribunals de justícia s’estan declarant il·legals.  Conclou dient que el 
que s’ha dit no ha de quedar en paper mullat o en declaracions formals i que algunes 
de les qüestions que s’han mencionant en aquesta moció s’han de matisar. 
 
El Sr. Ardila avança que votaran a favor d’aquesta moció. També diu que són 
conscients que en moments de crisi els ajuntaments han de fer costat a les famílies 
que ho necessiten.  Diu que són coneixedors de les iniciatives populars, com per 
exemple: la dació en pagament, que significa que, quan s’entreguen les claus de 
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l’habitatge, finalitza el deute amb el banc. Remarca que el primer que s´ha de fer és 
buscar una solució perquè això no es produeixi; que algunes associacions i sindicats ja 
van iniciar a la primavera de 2011 algunes iniciatives per regular aquesta situació, i 
afegeix que des de la Regidoria de Benestar Social, àrea que porta, s’està treballant 
amb les famílies que tenen problemes per pagar tant la hipoteca com els pagaments 
de l’aigua, la llum o el lloguer, i que des d’aquesta àrea, les treballadores assessoren a 
les famílies dels tràmits que s’han de fer i a vegades es pot ajudar econòmicament.  
 
A continuació, el Sr. Ardila dóna unes dades econòmiques de l’any 2011 en relació als  
ajuts que s’han facilitat a les famílies amb problemes: 15.618€: en concepte de lloguer, 
més de 12.000€ en ajuts per poder pagar l’hipoteca, uns 4.000€  per poder pagar els 
rebuts de l’aigua i la llum i – afegeix - tot i un seguit fins arribar a més de 46.000€ en 
ajuts. També diu que des la Regidoria de Serveis Socials s’assessora dels diferents 
serveis d’ajut com és Ofideute, un servei que ofereix la Generalitat de Catalunya per 
treballar de manera conjunta amb les famílies, els bancs, caixers,  creditors i buscar 
una solució el deute que tenen; continua indicant que també hi ha associacions com 
l’Associació de Consumidors d’Usuaris de bancs, caixes i asseguradores de 
Catalunya; conclou dient que, cada vegada més, moltes famílies demanen ajut i són 
ajudats a través de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cubelles.  
 
El Sr. Pineda diu que des d’ICV-EUA s’ha treballat moltíssim a nivell nacional i que 
reafirmen el compromís de fer costat a tota la ciutadania en aquests moments de crisi i 
situacions difícils, on milers de persones corren el risc de quedar-se sense un 
habitatge digne. Afegeix que el pes hipotecari i de la llei pot caure sobre els ciutadans 
amb problemes i condemnar-los a treballar en una economia submergida i viure quasi 
en la pobresa. A continuació, diu que des d’ICV-EUA es pregunten: qui ha creat aquest 
problema en general? El Sr. Pineda respon que els bancs, perquè en moments difícils 
no han estat a l’alçada. Aclareix que aquesta moció té dos sentits: que en el moment 
que les persones no puguin pagar, els bancs es quedin amb els habitatges i el deute 
quedi liquidat, o que els bancs donin facilitats de lloguer baix a les famílies amb poder 
econòmic precari per poder disposar d’un habitatge digne i puguin pagar segons els 
seus ingressos. Conclou agraint l’explicació del seu company, Sr. Ardila, en nom de tot 
l’equip de govern.  
 
La Sra. Alcaldessa presidenta explica que el dia 20 de gener de 2012 hi ha prevista la 
celebració d´un Consell d’Alcaldes a la Comarca del Garraf i que se´n parlarà 
d´aquesta moció; que segurament s’haurà de crear una oficina comarcal, que tindrà 
més força davant de la Generalitat de Catalunya.  
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 15 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 
d´UC-Reagrupament, 3 del PPC, 3 del PSC i 1 d´EC-FIC), cap vot en contra i 2 
abstencions (2 de CIU). 
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10. ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha. 
 
11. PRECS I PREGUNTES    
 
Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta si es pot prendre el compromís de convocar una Junta 
de Portaveus per explicar els motius d´un Decret d’Alcaldia que s’ha fet arribar als 
veïns de la Mota, Clot del Bassó i les Salines, i després una altra reunió conjunta amb 
el govern, el veïns de les associacions esmentades i grups de l’oposició. Finalment, 
considera que el tracte que han rebut aquests veïns i les formes d’actuar de l’equip de 
govern no han estat les correctes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó. 
 
2.- La Sra. Martínez fa referència a la nova revista que emet el nou equip de govern 
“Cubelles Comunica”, indicant que no es tracta de reduir el pressupost sinó de suprimir 
les partides que estrictament no siguin necessàries; diu que aquesta revista s’utilitza 
com a propaganda per l’equip de govern actual i que es pot ometre, ja que es poden 
fer ús d’altres canals per arribar a la ciutadania. Finalment pregunta: A quina empresa 
s’ha contractat? Quins són els criteris de contractació? I quin cost representa? 
 
3.- La Sra. Martínez fa referència a les urgències del Centre d’Atenció Primària de 
Cubelles i pregunta: Ens poden confirmar si ara només es podran atendre fins les nou 
del vespre?   
 
4.- La Sra. Martínez en relació a la construcció de les noves pistes de pàdel demana 
còpia de la documentació que forma part de l’expedient administratiu i pregunta: I si ho 
consideren oportú, poden lliurar-nos aquesta còpia en format digital?   
 
5.- La Sra. Martínez diu manifestar conjuntament amb el grups polítics del PSC i CIU, 
la següent intervenció, que a petició de la pròpia regidora, es transcriu de forma literal:   
 
“Tenim que manifestar, primerament, que és intolerable i un fet vergonyós que als 
regidors de l’oposició se’ls hagi ignorat del tot, i menys tingut, tant en la baixa de 
l’anterior cap de la Policia, ***, com en el nomenament que han dut vostès a terme, ***. 
A menys que vosaltres hagin decidit fer-ho d’esquenes a nosaltres, i en aquest cas, 
vostès sabran els motius d’aquesta manera de procedir.  
 
No entenem ni la necessitat ni la urgència d’aquest nomenament, ni la base legal en la 
que el mateix s’empara. No entenem tampoc que tenint un sotsinspector perfectament 
capacitat per estar al capdavant de la nostra Policia Local, tal com ja va demostrar 
durant dos anys, en el que va ocupar aquest mateix càrrec, sense que hagi hagut cap 
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incident, i que la caserna hagi funcionat de manera correcta, no s’hagi recorregut 
aquest sotsinspector de la casa, coneixedor tan del personal com del territori, així com 
de les particularitats de Cubelles, i hagin hagut d’anar vostès a buscar un caporal d’un 
altre població. Màxim, si tenim en compte que a la nostra caserna local altres agents 
amb la mateixa categoria de caporals que a l’igual que aquest senyor van coincidir 
donat que també van optar a la mateixa plaça, en l’anterior convocatòria, i que, dit 
sigui de pas, a la puntuació que se’ls va ser atorgada van quedar per sobre de la 
persona que avui vostès per Decret d’Alcaldia han presentat com a cap de Policia de 
Cubelles.  
 
Per aquestes raons, l’argument d’urgència entenem que queda desvirtuat i en 
conseqüència la legalitat i validesa del nomenament. Fent un parèntesi  en tot 
l’exposat, és del tot incongruent pels fets exposats, però permetin que els digui que, a 
més a més, en els moments actuals, aquest sou és totalment prescindible. Fins que es 
convoqui la plaça tenim el personal suficient per ocupar el càrrec transitòriament i, 
repeteixo, amb garanties de servei per aquest Departament. Estaran d’acord i 
coincidim que tenim grans professionals a la casa en el que també es troba el nostre 
cos de la Policia Local i que són mereixedors de la nostra confiança. El que em sobta, 
Sr. Alamán, es que vostè que està acostumat a manifestar la vàlua de que li parlo, en 
sorprengui ara i vagi a buscar aquesta Excel·lència fora del nostre municipi. Ens 
agradaria saber, si ara ha canviat de parer o només qüestiona l’excel·lència del cos de 
la nostra Policia Local o bé  té un altre motiu que desconeguem per recolzar aquest 
nomenament.   
  
En qualsevol cas, nosaltres sí confiem en els actuals professionals del cos de la 
Policia Local i només entendríem un nomenament d’urgència amb una urgent 
convocatòria per cobrir la plaça d’inspector sense la necessitat de menystenir i 
menysprear l’actual sotsinspector en nomenar una persona amb rang inferior per sobre 
d’ell. Està fora de tota lògica i és un escàndol que, a més a més, vostès, a la comissió 
informativa, en ser preguntats si un caporal podia passar a ser cap de la Policia Local, 
vostès van afirmar que era correcte i que s’havien informat i que, donat que era 
nomenat per urgència,  era del tot correcte. Ens van manifestar les excel·lències del 
seu Currículum, cosa que no volem posar en dubte i vagi per endavant; però la veritat 
és que, segons el que estableix la Llei de Policia Local de Catalunya, s’està incomplint 
la normativa vigent quan al nomenament del càrrec.  
 
Voldríem que ens expliquessin públicament, donada la gravetat dels fets, donat que es 
fa palès, no en tenen ni idea i aprofitem aquest Ple, com a òrgan perfectament reglat 
per deixar constància del que estem advertir-los i que consti en acta literal la nostra 
intervenció, entre d’altres, perquè no puguin després vostès al·legar el 
desconeixement dels fets en els que estan incorrent, cosa que em sorprèn, donat que 
el Sr. Alamán, com a professional en matèria de dret i que en reiterades ocasions es 
manifesta com a doc. en la matèria, hagi caigut en aquest parany. 
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Els exigim, i dic que els exigim, que ens expliquin la urgència que podria donar la 
legalitat necessària d’aquest nomenament o que, en cas contrari, i en un termini de 24 
hores a comptar des de l’aixecament d’aquest Ple, deixin sense efecte el Decret 
d’Alcaldia núm. 1044/2011, pel qual es nomena com a cap de de la Policia, el Sr. 
Daniel Guillem Puig, ja que considerem que, del contrari, estaran vostès  incorrent en  
una il·legalitat i, en conseqüència, prendrem les accions que considerem oportunes, 
perquè si no existeix cap urgència reconeguda, com a tal, per aquest nomenament, i 
donat que tenim càrrecs amb graduació per sobre d’aquest caporal que poden exercir 
perfectament aquest càrrec fins a convocar la plaça, aquest nomenament és il·legal.  
 
Per tot el que hem dit abans, l’agreujant de que, a sobre, es fa ostentació d’una 
categoria professional que no li correspon. Queda de manifest que després del que es 
va qüestionar a la comissió informativa, vostès ens han enganyant  i ens menteixen i 
això indica tres coses: 
 
1.- Un Govern que careix de tota credibilitat.  
 
2.-  Que és curiós que alguns articles de llei segons li convé a vostè, Sr. Alamán, ens 
diu alegrament, segons li convé a vostè els amaga.  
 
3.- Que no tenen ni idea, i per tant, li recomano Sr. Alamán, que abans de fer pública 
una llei, vostè se les repassi.  
 
Però en qualsevol de totes tres, totes són igual de greus. Els demanem que donada la 
gravetat dels fets exposats, vostès no ens contestin les qüestions per escrit d’aquí dos 
mesos i els demanem que ho manifestin aquí públicament, gràcies.”  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta aclareix: “Estem en precs i preguntes i en tot cas, s’està 
saltant el que és l’ordre del dia...Si hem de parlar en parlarem, està clar...Afegiré unes 
preguntes. Jo vull que consti en acta la pregunta que fa l’Alcaldia és: 2003-2007, 
aquest sotsinspector què vostè parla, hi era? En el 2007-2011, aquest sotsinspector 
què vostè parla, hi era? I afegeixo 2 preguntes més: Qui governava en el 2003-2007? I 
qui va governar en el 2007-2011? Penso que la pregunta està més que contestada i 
que tot el que faci referència al cap de la Policia Local que consti en acta.” 
 
La Sra. Romero diu de forma literal: “En la legislatura 2003-2007, jo formava part del 
Govern del Partit dels Socialistes, formava part del govern, així com aquest cas l’EC-
FIC i ICb. ICb, en nom del Sr. Grau, era el que portava el tema de governació i en 
aquest cas, des de la regidoria de l’Alcaldia, es va proposar un cap inspector que va 
venir, que ja exercia com a tal en un altre municipi, i va ocupar el càrrec d’inspector 
dintre de totes les seves funcions. En cap moment es va posar una persona que no 
tingués el mateix nivell.  
 
En el 2007-2011, quan aquest senyor va marxar, no va atendre la seva cobertura de la 
plaça, es va convocar una plaça amb la qual va ser totalment posada en el BOP, des 



  Exp. 1.2.1.1  01/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 
 

19 

 

 

 

de que era tot... les bases del concurs, totes les acceptacions o no, que es demanaven 
de les persones que s’havien presentat, i va estar posat en el taulell d’anuncis. Els que 
havien superat i no havien superat les proves amb les qualificacions perquè estaven 
reglades les bases del que era el concurs. I en aquest cas, l’únic que va guanyar va 
ser l’anterior inspector de policia. Dir, que és apte o no apte, amb les explicacions  en 
sembla molt bé, si que és cert.  En aquest cas, el Sr. Sebastià, cap de la Policia, va 
guanyar la plaça i se li va obligar fer els tres mesos que marca la llei, una vegada ha 
sigut inspector, per poder exercir com a tal. En cap moment va haver cap persona per 
sobre del sotsinspector com a responsable en aquell moment de la policia; ja hi havia 
una jerarquia. Quan el Sr. Sebastià marxava, el Sr. Liñán era el que quedava com a 
responsable, i quan tenien vacances, es posaven d’acord. És a dir, absolutament tot 
en ordre. Què passa ara? Que el que estan dient és que fem un interinatge que vostès 
l’apliquen i -diu- fem un interinatge. Li fan de tres mesos i d’aquí a tres mesos tornen a 
fer una renovació del conveni o del contracte, en aquest cas laboral, però aquest 
senyor és caporal en un altre Ajuntament, i entra amb un Decret d’Alcaldia que vostè li 
fa. “Nomenar com a funcionari interí amb caràcter d’urgència el Sr. Daniel Guillem Puig 
amb la plaça de l’escala especial sota l’escala de serveis especials de la classe 
d’inspector de la Policia Local del grup A, Cap de la Policia Local de Cubelles”. 
Nosaltres tenim, aquest Ajuntament..., les urgències podrien ser que no tinguessin cap 
persona per poder portar la direcció de la Policia però nosaltres les tenim i no només, 
un sotsinspector  sinó que, a més a més, tenim una sèrie de caporals que han anat 
adaptant-se amb les mesures de les urgències que han hagut i quan ha estat, en 
aquest cas, que el sotsinspector marxava, algun d’aquests caporals agafava la figura 
el sotsinspector, mai de l’inspector.  
 
No entenem la urgència perquè les urgències la llei diu que seran al moment de crisi i 
que realment hi hagi una ingovernabilitat dintre del que és el Departament de la Policia 
o posi en perill la seguretat dels ciutadans. No és el cas. Vostès diuen aquí, amb el 
fonament d’aquest Decret d’Alcaldia, parla que ha estat la proposta de la Regidoria de 
Governació i Seguretat Ciutadana. M’agradaria saber perquè ja arriba un moment... Jo 
no vaig conèixer amb aquest senyor, a excepció dels caporals que es van presentar 
que eren nostres i que lògicament formaven part de la plantilla i el guanyador que va 
ser el Sr. Sebastià, d’aquell moment. Quan diuen que s’ha presentat...si que pot tenir  
molta cobertura amb un expedient brillant però aquest senyor no ha estat mai...va 
estar en els Mossos d’Esquadra, era policia i ha passat a la Guardia Urbana d’una 
població col·lindant amb nosaltres, o propera, i és caporal. Vull dir la urgència, en 
aquest cas, la Regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana, per donar-li tant 
“bombo y platillo” que no vull desmerèixer en absolut aquest senyor que no el conec. 
El tema no sé si és que vostè el coneix fora d’aquest entorn, si té que veure a nivell 
familiar o d’amistat o no entenem...Jo vull fer-li una pregunta, Sra. Navarrete: Aquesta 
persona té alguna cosa a veure en relació de treball amb un familiar de vostè, directe, 
no?” 
 
La Sra. Alcaldessa clarifica: “Contesti’m la pregunta que jo li he fet... L’explicació és  
res més que el Decret d’Alcaldia que jo he signat...Jo sé el que firmo o no firmo... però 
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li he fet una pregunta que vostè ha dit que contestaria...no m’he la contestat”,  i torna a 
repetir-les: “En el 2003-2007, aquest sotsinspector què vostè parla, hi era? En el 2007-
2011, aquest sotsinspector què vostè parla, hi era? Qui governava en el 2003-2007? I 
qui va governar en el 2007-2011?” 
 
La Sra. Romero diu: “S’han fet dues contractacions” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “No l’he preguntat això” i torna a repetir les 
preguntes dites anteriorment.  
 
La Sra. Romero respon: “Era exactament el mateix” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta contesta: “Gràcies que consti en acta.” 
 
La Sra. Romero contesta de forma literal: “Una cosa és la categoria professional i 
l’altra és la persona...La plaça està feta...En el 2003 es va presentar un sotsinspector 
totalment reglat...La plaça estava guanyada...I va vindré en aquí, en comissions de 
serveis...Era inspector d’un altre municipi...Sra. Miquel, és que és diferent...En el 
segon vam fer un concurs i es va posar el sou.” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta pregunta: “Qui va posar el sou? El Consistori o vostè?” 
La Sra. Romero contesta: “No, l’Ajuntament.” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “Jo formo part de l’Ajuntament però no li vaig 
posar el sou.”  
 
La Sra. Romero aclareix: “Per acord del Ple.”  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “El Ple no, en els pressupostos, i sinó recordo 
malament el van baixar de 72.000 a 54.000€.” 
 
La Sra. Romero contesta: “Sí, perfectament.”  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta pregunta: “Tenim un sotsinspector i el mantenim 
també?” 
 
La Sra. Romero respon: “Està contestant coses que no són. Els que fem les preguntes 
som nosaltres i vostè està intentant portar les coses on no són.”  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta diu: “Quan es parla s’ha de ser coherent i s’ha de saber 
quan s’ha governat...I sap vostè la història que va passar el 2003-2007, que no ho ha 
explicat mai i el 2007-2011 que tampoc ho ha explicat mai...però el sotsinspector era 
exactament el mateix.” 
 
 La Sra. Romero respon: “Què té que veure?...Perdoni, no hem contractat amb un 
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sotsinspector, hem contractat amb caràcter d’urgència un inspector de la Policia Local 
del grup A2.” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta diu: “Sra. Romero vostè ens s’està dient com deia la 
Sra. Martínez i com dirà la Sra. Cuadra, perquè això ho heu consensuat segons ha 
explicat la Sra. Martínez...El sotsinspector, jo dic, hi era el 2003-2007?...em diu: sí...El 
sotsinspector hi era el 2007-2011?...em diu: sí...Per què va contractar dos altres caps 
de policia?...Això ho ha d’explicar vostè que hi era el govern, jo no hi era.”  
 
La Sra. Cuadra diu de forma literal: “Des de CIU el que no veiem justificada és la 
urgència en aquest cas, perquè si que realment era l’inspector de la policia. Es va 
convocar una oposició i mentrestant, el sotsinspector  faci aquest càrrec... perquè el 
que si que diu la Llei de la Policia Local és que un caporal no pot fer d’inspector si no 
ha aprovat l’oposició, per tant, aquesta persona que s’ha incorporat a Cubelles, no pot 
signar com inspector, i no pot fer el càrrec d’inspector...això ho diu la Llei de Policia 
Local. A nosaltres ens confirmen de Serveis Jurídics del nostre partit i des del 
Departament d’Interior que un caporal ha de portar mínim dos anys d’experiència per 
poder concursar a l’oposició per ser inspector. Un cop passa l’oposició, ha de fer un 
curs de tres mesos, i després inspector. Per tant, aquest senyor a dia d’avui, segons a 
mi m’han informat, no pot signar com inspector.” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “Que li posin per escrit i per registre d’entrada a 
l’Ajuntament de Cubelles.” 
 
El Sr. Alamán diu literalment: “ Sólo por alusiones, decirle a la Sra. Martínez que me 
ha nombrado cuatro veces, que yo no soy el regidor de esa área. Por lo tanto, si me 
pregunta si lo comparto, le diré que, evidentemente que sí, como equipo de gobierno 
por muchos motivos: porque hay motivos de urgencia, porque hay motivos de 
competencia y por otras cuestiones que me tocan a mi. En todo caso, le agradezco su 
fijación conmigo. A parte, de lo que aquí verbalmante se le puede decir, lo que si le 
puedo decir es agradecer, en cualquier caso, y mis compañeros de gobierno, es una 
adecuada contestación por escrito, al manifiesto que ustedes -entiendo los 3 partidos- 
han realizado aquí. Pero, nada, simplemente por alusión, honestamente se lo digo, no 
sé a Santo de qué viene mi nombre tantas veces aquí publicitado. Se lo agradezco, la 
fijación.” 
 
La Sra. Navarrete diu literalment: “Simplemente decirle, Sra. Martínez -se lo acaba de 
decir mi compañero, el Sr. Alamán- debe estar un poco confundida porque la regidora 
de Gobernación, en este caso, soy yo. Entonces, no entiendo, la fijación con el Sr. 
Alamán.  
 
Si que me gustaría, ya que usted ha hablado en nombre de los tres partidos, que 
suscribe plenamente las palabras, que ha dicho que constará literalmente en acta todo 
lo que usted ha dicho, subscrito por los tres partidos que lo han consensuado. Miren, 
el asesoramiento ha venido directamente del Departament de Governació de la 
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Generalita; entonces cuando ustedes quieran y, desde luego, a todos los ciudadanos, 
allí estará la información, directamente asesorados por el Departament de Governació 
de la Generalitat. Entonces a partir de aquí, por eso insisto que conste en acta 
literal...usted ha dicho cosas muy graves y desde luego lo que este equipo de gobierno 
y esta regidora en particular, siempre primará por el bien del municipio, siempre,  y por 
el bien del municipio, en este momento,  necesitabamos ese inspector. Es lo único que 
ha primado...El Sr. Guillém se había presentado, tenía conocimientos y por curriculum. 
A partir de allí, insisto que se dará buena respuesta a todos.. que en alguna parte 
tienen una confusión... seguro. Ya le digo, porque a nosotros nos lo ha dado por 
escrito desde el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, Sra. 
Cuadra...el partido en el que usted ha dicho que ha pedido asesoramiento.” 
 
La Sra. Cuadra respon: “Que hay una urgencia y nosotros leyendo el Decreto, no 
vemos que queda reflejada esta urgencia porque se podía convocar...” 
 
La Sra. Navarrete respon: “Por el bien del municipio.”  
 
La Sra. Cuadra diu: “¿Pero cuánto se tarda en convocar una oposición?¿En este 
tiempo no puede ocupar esa plaza otra persona?” 
 
La Sra. Navarrete respon: “Preguntáselo  a todo el municipio, si realmente creen que 
se ha hecho alegremente o que realmente es necesario que el municipio este 
protegido...desde luego en este equipo de gobierno lo que primará siempre es el bien 
del municipio.”    
 
A continuació la Sra. Alcaldessa-presidenta dóna pas a les paraules del Sr. Grau que 
respon: “No, no, no, em sembla que en el debat anterior, ha quedat clar, el que 
s’exposa.” 
 
La Sra. Martínez demana: “De la mateixa manera que nosaltres ens hem ofert que tot 
el que fèiem de manifest en aquest plenari demanàvem des de l’oposició: EC-FIC, 
PSC i CIU, en el nostre escrit que constes literalment en acta, no he vist que ho hagin 
demanat els membres de  govern. Per tant, demanaria també que constes literalment 
en acta, totes les intervencions dels membres de govern.”  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “He dit que tot consti en acta literalment...si en 
dos minuts no se’n recorda el que ha dit l’Alcaldessa...com se’n pot recordar després 
de 5 dies.” 
 
La Sra. Martínez diu: “Com no ho han demanat, jo ho demano.” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta diu: “No quedi com a mentidera.”  
 
La Sra. Martínez respon: “En remetem el que els hem dit...Sra. Alcaldessa, si 
m’escolta, li agrairia perquè és un fet molt greu...Sra. Alcaldessa deixi’m parlar perquè 
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estic dintre del meu torn de paraules.”  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “Mentires en aquest consistori, no se’n faran...J 
o vaig fer un escrit una vegada amb un Alcalde que vostè està el seu partit que deia: 
“La Sra. Alcaldessa no diu mentires”; estem parlant de l’any 1995-1996. Espero que no 
l’hagi de tornar a fer vostè.” 
 
La Sra. Martínez pregunta: “Puc parlar Sra. Miquel?” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “Si, amb coherència i sense dir mentires,  si no, 
la tallaré.” 
 
La Sra. Martínez conclou dient: “Des de que han començat estem parlant amb 
coherència i respecte, Sra. Alcaldessa, a partir d’aquí, li torno a repetir...des dels grups 
de l’oposició, EC-FIC, PSC i CIU, repetim: agrairíem  que ens expliquessin aquesta 
urgència donat que el municipi, ja hem dit, doncs, estava perfectament amb el 
sotsinspector que tenim a casa, doncs, capacitat per poder exercir fins que es 
convoqués aquest nomenament i aquesta plaça; i els hi demanem  i repeteixo perquè 
no els hi quedi en l’oblit amb el que hem dit, els hi demanem i els exigim  que amb el 
termini de 24 hores i demostrar aquesta urgència, vostès deixin sense efecte aquest 
Decret, gràcies.” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon: “És un criteri, el govern decidirà el que cregui 
més convenient, gràcies.” 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: Com s’han fet i des d’on els processos de selecció dels 
nous Plans d’Ocupació? 
 
2.-  Com pensen cedir els terrenys pel nou institut, els que l’equip de govern s’ha 
compromès i a on? 
 
3.- Quin ha estat el motiu pel què es signa el Decret d’Alcaldia 1035/11 demanant a 
l’associació de veïns de la Mota que presentin al·legacions abans de 15 dies o hauran 
d’abandonar el local que utilitzen habitualment? Per què no se’ls informa d’aquest fet? 
I quin és el motiu que els porta a això, si realment tenen pensada alguna altra tasca 
per portar en aquest local? 
 
4.- Com està la construcció del gimnàs de l’escola Charlie Rivel? 
 
5.- Quin criteri s’ha seguit per contractar el nou Cap de Policia? La Comissió Paritària, 
ja està assabentada del procediment que s’ha seguit? Aquesta persona pot exercir i 
signar com inspector? 
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6.- Per quin motiu hem sortit de la Ruta del Xató? Es seguirà fent aquesta festa o 
s’eliminarà? 
7.- A quines accions es destinaran els 3.000€ rebuts per donació de “La Caixa” en fins 
d’impulsar polítiques d’igualtat d’inserció laboral? 
 
Seguidament, la Sra. Cuadra explica que les següents preguntes les formula el grup 
municipal de CIU, a petició d’ERC: 
 
8.- Quins han estat els projectes de la regidoria de cooperació que no es tornaran a 
fer? I quin ha estat el motiu? 
 
9.- Quin suport rebrà l’associació Balukunda? 
 
10.- On són les reivindicacions del 0,7% que es feien fins ara? 
 
11.- Per què no s’ha fet la 4a Setmana de la Cooperació i la 8a Fira de Cooperació? 
Per què no s’ha editat la revista de cooperació? S’ha enviat una carta o trucat a les 
entitats que hi participaven per explicar els motius de la no celebració d’aquesta fira?  
 
Preguntes del grup municipal del PSC 
 
1.- La Sra. Romero demana deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 1035/11 
adreçat al President de l’Associació de veïns de la Mota de Sant Pere del qual els 
grups de l’oposició no havien estat informats i també necessiten un còpia de l’informe 
de secretaria 29/11 i una còpia del conveni de cessió per part de l’últim propietari de 
l’edifici de la Casa del Fortí de l’Ajuntament de Cubelles.  Aclareix que les preguntes 
són les mateixes respecte aquest assumpte, és a dir: Es faran aquestes reunions? La 
Sra. Romero conclou fent un prec: si és possible accelerar aquest procés, és a dir,  
tenir aquesta instància dintre d’aquesta setmana per poder treballar, juntament amb la 
còpia dels informes. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon que dintre d’aquesta setmana dubta que es 
pogués donar resposta, donat que hi ha altres responsabilitats de govern.   
 
La Sra. Romero aclareix dient que les instàncies tenen un límit de temps per ser 
respostes. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta respon que fins ara no han fet cap il·legalitat.  
 
La Sra. Romero diu que li farà arribar una referència d’aquelles instàncies que no han 
estat contestades. 
  
La Sra. Alcaldessa-presidenta conclou dient que espera una relació amb dia i hora 
d’entrada.  
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Seguidament, la Sra. Alcaldessa-presidenta dóna còpia als membres de la Corporació 
de les respostes formulades al passat Ple ordinari de 15 de novembre.   
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC en el Ple 
ordinari del 15 de novembre de 2011 
 
1.- La Sra. Martínez vol saber qui diu la veritat, si el Sr. Alamán o la Sra. 
Alcaldessa en relació a la pèrdua de la subvenció de 1.100.000€ de l’Agència 
Catalana de l’Aigua adjudicada a les obres de clavegueram del Sector Marítim: si 
és, com diu el Sr. Alamán, per no complir els acords del conveni o segons 
manifesta l’Alcaldessa, el fet que no s’hagi construït la planta dessaladora. Què 
està passant realment per haver perdut una subvenció tant important? I qui 
pagarà les obres que estan ja executades? 
 
El pagament de les obres executades l’ha de dur a terme la Corporació, sigui quin 
sigui el finançament de les actuacions, doncs el contracte amb l’adjudicatari el 
formalitza l’Ajuntament. 
 
En la sessió plenària celebrada el dia 13/10/11 va tramitar-se un expedient de 
modificació pressupostària en la que es produí el canvi de destinació de finançament 
afectat dotant-se l’aplicació pressupostària relativa a l’execució del  projecte de 
“Construcció xarxa de pluvials sector marítim” per l’import necessari.  
            
Segons escrit presentat per l’ACA en data 21/09/2011 diu: 

 
“La clàusula tercera del conveni establia que l’Ajuntament es faria càrrec de la 
redacció dels projectes i de la licitació i execució de les actuacions. Així mateix, 
aquesta mateixa clàusula establia que el projecte constructiu havia de ser validat 
pels serveis tècnics de l’ACA de forma prèvia a l’inici de les actuacions. 
 
Per altra banda, la clàusula quarta del conveni establia que es constituiria una 
comissió de seguiment i que  aquesta fixaria el calendari per a l’execució de les 
actuacions. 
... 
 
Pel que fa referència a la construcció de la xarxa de pluvials al sector marítim, els 
serveis tècnics de l’Agencia Catalana de l’Aigua no van validar el projecte 
constructiu. 
 
Així mateix, la comissió de seguiment del conveni no es va arribar a constituir i 
per tant, no es va acordar el calendari d’execució de cap de les dues actuacions. 
 
Tot i que l’Ajuntament ha remès les despeses de construcció d’ambdues  actuacions, 
aquestes no poden ser acceptades per l’ACA, per les raons exposades 
anteriorment. Així mateix, una vegada revisada la situació jurídica del conveni, 
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s’ha arribat a la conclusió que els defectes de forma abans esmentats no poden 
ser objecte de convalidació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual 
cosa properament s’haurà d’iniciar el tràmit d’extinció de l’esmentat conveni.” 
... 

 
2.- La Sra. Martínez pregunta, en relació el Decret d’Alcaldia núm. 776: Per què 
es delega l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut a l’empresa promotora d’obres 
de la sala sòcio-cultural a la Junta de Govern? Qui ha aprovat i signat aquest 
document? Quin ha estat el motiu d’aquesta delegació puntual?  
 
El Pla de  Seguretat i Salut el va signar el coordinador de seguretat i salut, el ***. 
 
Mitjançant Decret d´aquesta Alcaldia núm. 776/11 no es delega la competència per a 
l´aprovació del Pla de Seguretat i Salut a favor de la Junta de Govern sinó, 
contràriament, es recupera (avoca) puntualment aquesta competència, originària de 
l´Alcaldia.  
 
El motiu d´aquesta avocació és agilitzar l´inici de les obres de la sala sòcio-cultural per 
part de l´empresa STH 95, S.L. i poder donar compliment als terminis d´execució 
marcats pel FEOSL, sense necessitat d´esperar a la següent sessió ordinària de Junta 
de Govern, que estava prevista pel 14 de setembre, ja que l´esmentat Pla és un 
document imprescindible per començar les obres de construcció de la sala.   
 
3.- La Sra. Martínez pregunta quina és la subvenció que tenen atorgades les 
associacions d’aquest municipi? I, si és que no han cobrat algunes, quin és el 
motiu i quan es pensa fer efectiu el pagament, per no incórrer en més demora.                      
 
En l’annex de les Bases d’Execució del Pressupost 2011 és on consten els imports de 
les subvencions a atorgar a les associacions i altres tipus entitats d’aquest municipi. 
Aquest annex s’aprova amb el Pressupost 2011 i consta en la documentació 
distribuïda a tots els regidors/regidores (en el cas del pressupost 2011). 
 
D’acord amb les subvencions quin crèdit pressupostari ha estat aprovat 
nominativament al pressupost 2011 en l’annex de les bases d’execució, les entitats 
que no han cobrat la subvenció així com el motiu i el termini previst de pagament són 
les següents: 
 
Polítiques d’Igualtat 
 
Associació Dones La Fita (G-63.270.714): subvenció atorgada i pendent acceptació 
per part de l’entitat (condició indispensable per fer-ne el pagament). 
 
Motiu: cal que presenti l’acceptació l’entitat, un cop presentada es durà a terme el 
pagament. 
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Associació Dones de Cubelles La Mar (G-63.081.020): subvenció no sol·licitada per 
l’entitat en l’exercici 2011. 
 
Motiu: si no es sol·licita la subvenció no es tramita l’expedient. 
 
Associació Dones en Xarxa (G-43.888.444): subvenció atorgada i pendent 
acceptació per part de l’entitat (condició indispensable per fer-ne el pagament). 
 
Motiu: cal que presenti l’acceptació l’entitat, un cop presentada es durà a terme el 
pagament. 
 
Cooperació i Solidaritat 
 
Associació Tale-Talamo (G-63.335.103): subvenció no sol·licitada per l’entitat en 
l’exercici 2011. 
 
Motiu: si no es sol·licita la subvenció no es tramita l’expedient. 
 
Associació Cono Sud (G-64.408.990); subvenció no sol·licitada per l’entitat en 
l’exercici 2011. 
 
Motiu: si no es sol·licita la subvenció no es tramita l’expedient. 
           
Cultura 

 
Associació Pizzicato (G-64.148.539): subvenció no sol·licitada per l’entitat en 
l’exercici 2011. 
 
Motiu: si no es sol·licita la subvenció no es tramita l’expedient. 
 
Associació d’Amics de la Bressola (G-58.648.270): subvenció no sol·licitada per 
l’entitat en l’exercici 2011. 
 
Motiu: si no es sol·licita la subvenció no es tramita l’expedient. 
 
Associació Grup de Teatre Casal de Cultura (G-64.879.414): subvenció atorgada i 
pendent acceptació per part de l’entitat (condició indispensable per fer-ne el 
pagament). 
 
Motiu: Cal que presenti l’acceptació l’entitat, un cop presentada es durà a terme el 
pagament. 
 
Ensenyament 
 
AMPA del CEIP Vora del Mar (G-63.546.840): subvenció pendent d’atorgament. 
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Motiu: s’està tramitant l’expedient per fer el pagament no més enllà del mes de gener. 
 
AMPA IES Cubelles (G-63.862.007): subvenció pendent d’atorgament. 
Motiu: s’està tramitant l’expedient per fer el pagament no més enllà del mes de gener. 
 
AMPA Llar d’infants La Draga (G-63.684.054): subvenció pendent d’atorgament. 
 
Motiu: s’està tramitant l’expedient per fer el pagament no més enllà del mes de gener. 
 
AMPA INS Cubelles Les Vinyes (G-65.006.058): subvenció sol·licitada per l’entitat i 
no tramitat l’atorgament. 

 
4.- La Sra. Martínez pregunta si es pot prendre un compromís seriós en el termini 
de d’entrega de les actes de les juntes de govern i fer-ho de manera més 
regular?   
 
Des de l´Alcaldia es lliuren les còpies als regidors i regidores de l´oposició  de les 
actes de les respectives juntes de govern tan bon punt els seus esborranys són 
aprovats per l´esmentat òrgan. No obstant, aquesta previsió pot veure´s alterada, 
puntualment, en funció de l´obligació de donar resposta a altres expedients sotmesos 
al compliment de terminis preclusius que es tramiten des de secretaria. 
 
5.- La Sra. Martínez pregunta: Es poden fer públiques a la web també les noticies 
que facin arribar els grups polítics que són a l’oposició? Diu que com a grups 
representants al consistori també tenen dret a tenir un espai a la pàgina web de 
l’ajuntament. 
 
La regidoria de Comunicació i Premsa està treballant des de l’inici de la legislatura 
present en el projecte del que serà el nou web municipal de l’Ajuntament de Cubelles. 
L’objectiu és crear una eina completa, moderna, bidireccional, transparent i oberta. En 
aquest projecte, en el qual es compta amb la col·laboració tècnica i de suport de la 
Diputació de Barcelona, es contemplen totes les mancances de l’actual web, així com 
les peticions dels diferents departaments municipals per tal de crear un portal al dia de 
les noves tecnologies en quant a volum i accés d’informació, participació ciutadana, 
realització de tràmits digitalment... 
 
La creació d’un apartat denominat Grups polítics municipals ja es contempla en el 
projecte de nou web i s’hi inclouran les dades bàsiques dels grups amb representació 
municipal (adreça, telèfon, web del partit...) així com un text de presentació signat pel 
portaveu/president de la formació. Es concep aquest element com de presentació i 
representació institucional però en cap cas com un fòrum obert, doncs no és aquesta 
la funció d’un web municipal. A tall d’exemple pot consultar-se aquest apartat en el 
web de l’Ajuntament de Barcelona, doncs és l’exemple que es pretén seguir (sempre 
adaptat a les necessitats, recursos i realitats pròpies de Cubelles). 
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6.- La Sra. Martínez amb relació al Decret d’Alcaldia núm. 844, 865 i 866, referents 
tots ells a la desestimació de recursos d’alçada presentats tant en el procés de 
les proves selectives per cobrir un lloc de treball com pel procés de selecció de 
la borsa de treball, pregunta: Ens poden dir quins són els motius d’aquests 
recursos d’alçada que s’han presentat i per què van ser desestimats? 
 
Decret 844/2011:  Una aspirant a la plaça de tècnic mitjà de Gestió de l’OPIC va 
sol·licitar revisió del primer examen (prova tipus test) i del segon (prova 
desenvolupament tema).  El Tribunal es reuneix i es ratifica en les puntuacions 
atorgades, motiu pel qual es desestima el recurs d’alçada.   
 
Decret 865/2011: Un aspirant a la borsa de treball d’auxiliars administratius/ves 
sol·licita revisió de la prova pràctica.  El Tribunal es reuneix i es ratifica en la puntuació 
atorgada, motiu pel qual es desestima el recurs d’alçada. 
 
Decret 866/2011: Una aspirant a la borsa de treball d’auxiliars administratius/ves 
sol·licita revisió de la prova pràctica.  El Tribunal es reuneix i es ratifica en la puntuació 
atorgada, motiu pel qual es desestima el recurs d’alçada. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU en el Ple 
ordinari del 15 de novembre de 2011 

 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: Hi ha la intenció aquest any de fer casals 
municipals per Nadal, Setmana Santa i l’època de l’estiu? 
 
Ho estem estudiant de cara el 2012. 
 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: Quines entitats no han cobrat encara la subvenció 
d’aquest any 2011? 
 
D’acord amb les subvencions quin crèdit pressupostari ha estat aprovat 
nominativament al pressupost 2011 en l’annex de les bases d’execució, les entitats 
que no han cobrat la subvenció així com el motiu i el termini previst de pagament són 
les següents: 
 
Polítiques d’Igualtat 

 
Associació Dones La Fita (G-63.270.714): subvenció atorgada i pendent acceptació 
per part de l’entitat (condició indispensable per fer-ne el pagament). 
Associació Dones de Cubelles La Mar (G-63.081.020): subvenció no sol·licitada per 
l’entitat en l’exercici 2011. 
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Associació Dones en Xarxa (G-43.888.444): subvenció atorgada i pendent 
acceptació per part de l’entitat (condició indispensable per fer-ne el pagament). 
 
Cooperació i Solidaritat 
 
Associació Tale-Talamo (G-63.335.103): subvenció no sol·licitada per l’entitat en 
l’exercici 2011. 
 
Associació Cono Sud (G-64.408.990); subvenció no sol·licitada per l’entitat en 
l’exercici 2011. 
 
Cultura 
 
Associació Pizzicato (G-64.148.539): subvenció no sol·licitada per l’entitat en 
l’exercici 2011. 
 
Associació d’Amics de la Bressola (G-58.648.270): subvenció no sol·licitada per 
l’entitat en l’exercici 2011. 
 
Associació Grup de Teatre Casal de Cultura (G-64.879.414): subvenció pendent 
d’atorgament. 
 
Ensenyament 
 
AMPA del CEIP Vora del Mar (G-63.546.840): subvenció pendent d’atorgament. 
 
IES Cubelles (Q-0801391-D): subvenció pendent d’atorgament. 
 
AMPA IES Cubelles (G-63.862.007): subvenció pendent d’atorgament. 
 
AMPA Llar d’infants La Draga (G-63.684.054): subvenció pendent d’atorgament. 
 
AMPA INS Cubelles Les Vinyes (G-65.006.058): subvenció sol·licitada per l’entitat i 
no tramitat l’atorgament. 
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta si seria possible  tenir les respostes de les 
preguntes abans del següent ple ordinari encara que fos per escrit o amb la 
documentació del ple? Aclareix que els plens ordinaris al fer-se cada dos mesos, 
el temps d’espera és fa molt llarg.   
 
L´equip de govern dóna resposta a les preguntes segons el previst a l´article 97.7 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, que 
assenyala que les peguntes formulades oralment en el transcurs d´una sessió seran 
generalment contestades pel seu destinatari en la sessió següent, llevat que el 
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destinatari/a li vulgui donar una resposta immediata. 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta si s’han plantejat el fet de la gratuïtat dels llibres? 
Diu que s’hauria de treballar conjuntament amb les escoles i caldria començar 
amb temps pel tema de les subvencions, i que una manera de fer-ho és a partir 
de la reutilització dels llibres.  
 
Ho estem mirant de cara el 2012.De totes maneres, moltes gràcies pel seu 
suggeriment. 
 
5.- La Sra. Cuadra pregunta: Quan presentaran el seu Pla de mandat? 
 
A finals del primer trimestre 2012. 
 
6.- La Sra. Cuadra pregunta si hi ha un projecte o la intenció de recuperar 
l’Ermita? 
 
Oficialment hem de dir-li que no hi ha cap entrada de projecte. A dia d’avui no hi ha 
cap intenció. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC en el Ple 
ordinari del 15 de novembre de 2011 

 
1.- La Sra. Romero pregunta quina és la situació dels cobraments per part de 
l’empresa Sorea amb el tema de l’aigua de la urbanització Mas Trader del I 
sector? Aclareix que sembla ser que no s’han passat i els veïns es queixen que 
se’ls cobrarà de cop la quantitat i que poden tenir problemes a l’hora de fer el 
pagament. 
 
Segons indicacions de Sorea s'està fent normalment el cobrament dels rebuts de 
l'aigua. Tot i així indica Sorea que s'han trobat amb algun problema d'identificació de 
finques i algun error de facturació que no arriba al 3% dels abonats segons el seu 
coneixement. 
 
Tanmateix si hi ha algun veí que no ha rebut encara cap factura s'hauria d'adreçar a 
les oficines de Sorea on es tractarà la qüestió de manera individualitzada per tal que 
no hi hagi acumulació de càrrecs.  
 
SOREA ha presentat la informació relativa a la facturació corresponent als 3 primers 
trimestres de 2011, havent afegit a partir del segon la zona C36 que compren les 
persones usuàries de Mas Trader-1. 
 
2.- La Sra. Romero pregunta si repartiran l’import de les obres, d´un milió 
d´euros, respecte el qual cada un dels vilatans paga 2€ aproximadament, entre el 
usuaris de Mas Trader I sector?. Diu que això suposarà que el rebut de l’aigua no 
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només incrementi per aquests sinó que disminueixi per la resta de vilatans. 
 
A la totalitat de persones de Cubelles que són usuàries del servei domiciliari d’aigua se 
li ha d’incloure el concepte de connexió d’ATLL essent valorat l’import unitari d’acord 
amb les previsions de pagaments havent de dur-se a terme l’adaptació d’aquest 
concepte de la taxa en el sentit corresponent. En l’actualitat s’està cobrant a persones 
usuàries, segons dades presentades per SOREA, començat el segon trimestre de 
2011. 
 
3.- La Sra. Romero comenta que en la zona verda que està al costat de la 
benzinera van estar els sortidors d’aigua oberts més de 15 dies i que això va 
provocar que baixés aigua pels carrers amb les conseqüències pertinents i una 
despesa innecessària. També diu que en el carrer Josep Irla, on està ubicada 
l’escola Mar i Cel i a conseqüència de les últimes pluges al municipi, les ratlles 
de la zona de vianants quan es mullen, i fa que rellisqui la gent i pugui caure a la 
via pública. Conclou comentant que quan es va fer aquesta finca se’ls hi va 
exigir que les aigües freàtiques havien d’anar amb una mànega directament a la 
sortida de mar i que potser aquesta es podria aprofitar per la neteja dels carrers. 
 
Quina és la pregunta? 
 
4.- La Sra. Romero pregunta: Què passa amb el tema de les rates? Diu que 
encara continuen les rates a la zona de la platja, Les Salines, La Mota de Sant 
Pere, La Gaviota i que els veïns estan preocupats.  
 
Des de la Regidora de Sanitat no tenim constància de que hi hagi cap plaga de rates a 
les zones indicades, en tot cas si existeix un problema amb rosegadors en aquestes 
zones s’haurien de posar en contacte amb l’Ajuntament per concretar les zones 
exactes que puguin estar afectades per poder actuar de forma immediata. 
 
5.- La Sra. Romero pregunta quins són els criteris que han fet servir els tècnics 
en relació a la reducció d’enllumenat públic? Aclareix que s’ha justificat per 
raons econòmiques, però que sembla bastant il·lògic apagar dos fanals a la 
vegada en comptes de fer-ho intercalat, perquè d’aquesta manera el que estem 
creant es una sensació de foscor a diverses zones i cases.  
 
La reducció de l’enllumenat públic s’ha fet a iniciativa de la Regidoria d’Obres i Serveis 
per tal de reduir la despesa en consum energètic. 
 
El criteri ha sigut reduir l’enllumenat allà on s’ha apreciat que aquest enllumenat era 
redundant; és a dir, que hi havia llum suficient provinent d’altres fanals propers. S’ha 
consensuat amb el criteri de la companyia concessionària de l’enllumenat públic 
SECE. 
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De totes maneres cal  dir que sempre que s’han fet apagades de llum, aquestes han 
estat controlades per la Policia Local per evitar qualsevol problema tant de circulació 
com de seguretat. Tot i així, si existeix alguna zona conflictiva,  qualsevol ciutadà/na 
pot posar-se en contacte  amb l’Ajuntament per mirar de d’arreglar-ho.  
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:45 hores. 
 
        


