ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI
Expedient 355/2018 PLE 5/2018
Assumpte Ple extraordinari 5/2018

Identificació de la sessió.
Caràcter: Extraordinari
Número: 05/2018
Data: 29 de novembre de 2018
Horari: de 21:00 a 21:45 h.
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Cubells
Assistents.
Il·lm. Sr. Josep Regué Montserrat (alcalde)
Sr. Sebastià Boixadera Brescó (primer tinent d’alcalde)
Sra. Sílvia Castells Ribes (segon tinent alcalde)
Sr. Jordi Solé Mirats (tresorer)
Sr. Jordi Casals Fransi (regidor)
Absents.
Sr. Salvador Soldevila Pedrol (regidor)
Sr. Francesc Trepat Canal (regidor)
Assistits per: Edgar Solé Gabarrella (Secretari-Interventor accidental).
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’aprovació del Projecte per a la Millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic de Cubells i de la Torre de Fluvià.
2. Proposta d’aprovació del plec de clàusules particulars que hauran de regir
l’adquisició directa del solar situat a la parcel·la 271, polígon 3 de la Torre de
Fluvià i sol·licitar informe al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
3. Proposta d’aprovació de Modificació de l’Ordenança núm. 9 relativa a la Taxa
per la prestació del servei de recollida d’escombraries.
4. Proposta d’aprovació de la Moció presentada per l’Associació Catalana de
Municipis “Moció a favor de l’absolució dels presos polítics”.
5. Proposta d’aprovació de la Moció presentada per l’Associació de Municipis
per la Independència “Moció de suport a la Resolució 92/XII aprovada pel
Parlament de Catalunya el dia 11 d’octubre de 2018.”
6. Proposta d’aprovació de la Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya de Cubells “Moció per la Reparació de totes les
persones de Cubells i la Torre de Fluvià víctimes de la repressió franquista.”

7. Proposta d’aprovació de la Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya de Cubells “Moció per tal d’oficialitzar l’escut i la
bandera de Cubells.”

1.

Proposta d’aprovació del Projecte per a la Millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic de Cubells i de la Torre de Fluvià.
PROPOSTA D’ACORD
Atès que l’Ajuntament de Cubells té inclosa en l’anualitat 2018 l’obra de Millora de
l’eficència energética de l’enllumenat públic de Cubells i de la Torre de Fluvià.
122.954,27 euros dels quals 101.615,10 són base imposable i 21.339,17 euros
d’IVA. La esmentada quantitat serà finançada per recursos propis.
Examinada la documentació que l’acompanya,
PROPOSO AL PLE:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte per a la millora de l’eficència energética
de l’enllumenat públic de Cubells i de la Torre de Fluvià.
SEGON. Facultar al senyor Alcalde perquè d’acord amb el tècnic municipal puguin
fraccionar amb lots l’execució del projecte.

Es sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

2. Proposta d’aprovació del plec de clàusules particulars que hauran de regir
l’adquisició directa del solar situat a la parcel·la 271, polígon 3 de la Torre de
Fluvià i sol·licitar informe al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Jordi Casals pregunta si l’Ajuntament va arribar a un acord alhora de fixar el
preu de compra del solar amb la Sra. Concepció Valls. L’Alcalde respon que sí.

Es sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

3. Proposta d’aprovació de Modificació de l’Ordenança núm. 9 relativa a la
Taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries.

Tenint en compte que per providència de l’Alcaldia, es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida d’escombraries, per a l’exercici 2019, perquè cal cobrir els costos
que per al què resta de 2018, es preveuen en relació amb el increment del cost que ha
previst el Consell Comarcal per a la prestació d’aquest servei.
Considerant que es va encarregar al secretari interventor d’aquest Ajuntament,
l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir, i d’una memòria
econòmica que calculi l’import a aplicar en la prestació del servei a partir del proper
any 2019.
Tenint en compte que el Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Per tot això, PROPOSO AL PLE l’adopció del següent:
A C O R D:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de
recollida d’escombraries, segons informació continguda a l’expedient.
El text de l’article que es modifica és el següent:
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Habitatges
Per cada habitatge : 125 €.
Epígraf segon. Restaurants, gasolineres, empreses i grans establiments.
Per cadascun: 241€.
Epígraf tercer. Petits establiments
Per cadascun: 152€
3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter no reduïble i corresponen a un any.

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2019 i següents es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions efectuades.

El Sr. Jordi Casals considera que aquest augment tant considerable de la quota del
servei de recollida d’escombraries s’hauria d’assumir en part amb els pressupostos
municipals. L’Alcalde respon que de cara a l’any que ve es tindrà en compte per a
l’exercici 2020.

Es sotmet a votació i s’aprova pels vots a favor dels Srs. Josep Regué, Sebastià
Boixadera, Jordi Solé i la Sra. Sílvia Castells, i el vot en contra del Sr. Jordi Casals.

4.

Proposta d’aprovació de la Moció presentada per l’Associació Catalana de
Municipis “Moció a favor de l’absolució dels presos polítics”.

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític.
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels
cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van
poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un
nou Estat.

PROPOSTA AL PLE:
1. Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
l’Advocacia del Estat als nostres representants polítics i socials per haver
permès el Referèndum del 1 d’octubre de 2017.
2. Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que te com a únic objectiu el càstig i
l’escarment.
3. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que

no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels
catalans.
4. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
5. Donar suport a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part
del Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i
persones exiliades.
6. Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina del
Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i
a l’AMI.

Es sotmet a aprovació i s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

5. Proposta d’aprovació de la Moció presentada per l’Associació de Municipis
per la Independència “Moció de suport a la Resolució 92/XII aprovada pel
Parlament de Catalunya el dia 11 d’octubre de 2018.”

El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució
92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la
recuperació de la convivència. L’Ajuntament de Cubells vol ratificar el seu ACORD
amb aquesta Resolució i en vol destacar especialment el punt II. Institucions i
Administracions que manifesta el següent:

II. Institucions i administracions.

15. El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les
llibertats fonamentals:

a) Insta a totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió
social i la lliure expressió de la llibertat política a l’Estat. En aquest sentit,
reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces
d’aplicació del article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics
catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets
fonamentals.

b) Insta les institucions i als partits catalans al diàleg, al acord i al respecte de la
pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el
conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos
policials l’1 d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.

PROPOSTA AL PLE:

1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre
la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada
el dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït
anteriorment.
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat
de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a
la Casa Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.

Es sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

6. Proposta d’aprovació de la Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya de Cubells “Moció per la Reparació de totes les
persones de Cubells i la Torre de Fluvià víctimes de la repressió franquista.”

PROPOSTA AL PLE:

1. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels
crims comesos per aquest règim.
El Sr. Alcalde considera que s’hauria de tenir en compte les morts que es van
causar per part dels dos bàndols enfrontats i que a més a més es va tractar
d’una guerra que mai s’hagués hagut de produir.

2. Per reparar la memòria de totes aquestes persones, cal consensuar un lloc i
forma, per perpetuar el seu record.
El Sr. Alcalde considera que ja hi ha un monòlit en record de totes les
persones que van morir a la Guerra Civil. El Sr. Jordi Casals considera que

s’hauria de revisar aquest monòlit per si falta alguna persona que s’hauria
d’incloure. El Sr. Alcalde hi esta d’acord.

3. Restaurar el nom d’alguns carrers i d’alguna plaça, per dignificar a totes les
persones que van defensar la causa del republicanisme.
El Sr. Alcalde considera que mai hi hagut noms polítics ni de polítics en
places i carrers del poble, considera que això no hauria de canviar. Proposa
com a nom del espai dels antics graners “1 d’octubre de 2018”. El Sr. Jordi
Casals hi esta d’acord.

4. Informar a la població de Cubells i de la Torre de Fluvià, que la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya expedeix documents de nul·litat
individualitzats per les víctimes dels judicis franquistes.

Es sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT.

7.

Proposta d’aprovació de la Moció presentada pel Grup Municipal
d’Esquerra Republicana

de

Catalunya

de

Cubells “Moció per

tal

d’oficialitzar l’escut i la bandera de Cubells.”

PROPOSTA AL PLE:

1.

Proposar al ple de l’Ajuntament de Cubells encetar el procés per oficialitzar
l’escut i bandera del nostre poble.

2.

Demanar al Departament de Governació que ens faciliti el nom del Assessor
Heràldic de la Generalitat de Catalunya per iniciar els tràmits per a la confecció
del escut, segons regulació del Decret 139/2007 de 26 de juny de 2007.

3.

Crear una comissió de tècnics del Ajuntament de Cubells, per implementar i
vigilar la configuració del nou escut.

4.

Comunicar a la Generalitat, a les nostres entitats i a la població l’adopció
d’aquests acords.

Es proposa fer una Comissió per treballar sobre aquest tema, tot i què s’acorda
entre els assistents que es parlarà més endavant.

Es sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 21:45h.
Vist i plau,

L’alcalde
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