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Ajuntament
de Cubelles
Sr. Luis F. CriadoNavarro
Presidentde I'Associació
de MinusválidsFisicsde Cubelles(AMIGU)
Av. PompeuFabra,58,C, 2n 3a
08880Cubelles

ASSUMPTE:
Notificació
d'acorddel Plemunicipal
Us notificoqueei Ple rnunicipal,
reunÍten sessÍ6ordinária
ei-t€ de niaigde 2008,Vá
adoptarel següentacord:
"7. APROVAC|Ó;St ESCAU,DE L'HABILITAC|ÓPROV|S|ONALDE LA SALA
D'EXPOSICIONS
DEL CENTRESOCIAL,INTEGRADOR
I DE DINAMITZACIÓ
ECONÓMIGA
COMA SALADE SESSIONS
PLENARES.
Actualmentles sessionsplenárieses celebrenen una sala ubicadaen I'edifici
consistorial,
de conformitatamb l'article85 del Reial Decret256811986,
de 28 de
pel qual s'aprovael Reglament
novembre,
d'organització,
funcionament
i régimjurídic
de lesentitatslocals.
Vistl'informe
del Capde la PoliciaLocalde Cubelles
núm,694de data12 de maigen
el que es posade manifestque aquestasalano compleixles condicions
necessáries
per garantirel desenvolupament
de les funcionsespecífiques
de la PoliciaLocalen
( ar ticle
m a t é r id
a e p o l i ci ai se g u re taci
t u ta dana
2.2de la Llei16/1991,
de 10 de juliol,
de policieslocals) ia l'article11. a): "a) Protegirles autoritafsde /es Corporacions
Localsi vigilari custodiarels edificis,les instal'lacions
i dependénciesd'aquestes
Corporacions".Tanmateixen aquestinformees consideraconvenienti urgentla
realitzacióprovisionalde les sessionsplenáriesen un altre espai municipalque
reuneixiles condicionsde seguretatidónies,ja que les circumstáncies
en les que
actualments'estancelebrantsuposenun risc gre.uper a la integritatfísicase les
de la Corporació,
autoritats
aixícomdelsvelnsassistents.
Vist l'informede I'enginyer
municipal
núm.08/08de data 14 de maig, en el que
manifestaque I'edifici de I'Ajuntamentno disposa d'una sortida addicional
(condició
perósi convenient),
d'emergéncia
no obligatória
lo qualsuposaque hande
deixar-selliuresels passadissos
i les escalesper evacuarla sala de plensen cas
d'emergéncia.
Vist l'informede l'Arquitecte
i Cap dels ServeisTécnicsmunicipals
núm.036/008de
pressupostari
data14 de maig,en el que constaque,dinsl'exercici
de l'any2008está
aprovadala partidaper contractarI'equipredactordel projecteper al nou edificide
l'Ajuntament
de Cubellesi és voluntatpolíticacontractar
les obresd'execució
d'aquest
projecteen l'exercici
2009.
Vist l'informede la SecretáriaGeneralde la Corporació,
núm. 13/08de data 14 de
maig.
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Vistque l'article88.1del Reglament
Funcionament
d'Organització,
i RégimJurídicde
les EntitatsLocals(ROF)estableixI'obligatorietat
de que les sessionsplenáries
siguin
públiques.
Pertot I'exposat
i de conformitat
ambles atribucions
legalment
conferides,
es proposa
al Plel'adopció
delssegüents:
AGORDS:
Primer.-Habilitarla salad'exposicions
del CentreSocial,Integrador
i de Dinamització
plenáries,
per
Económica
coma salade sessions
lescircumstáncies
descrites
a la part
expositiva,i en els termes previstosa I'article85 del Reglamentd'Organització,
i RégimJurídicde lesEntitats
Locals.
Funcionament
finsa la finalització
L'habilitació
d'aquesta
Salatindrácarácterprovisional,
de lesobres
municipal,
on es preveuráuna salaper a
de construcció
d'un nou edificide consistori
la celebració
cielessessionscielsPlensques'adeqüia la normativa
aplicable.
Segon.- Notificarla presentResolucióa totes les associacions
del municipii als
membresdel Consistori,
i comunicar-ho
a totesles árees,regidoriesi serveisde la
Corporació."
Contra aquest acte administratiu,que és definitiu en via administrativa,podeu
interposar,en el terminide dosrnesosa comptardesdel dia següental de la recepció
d'aquestanotificació,recurs contenciósadministratiudavant el TribunalSuperiorde
Justíciade Catalunya.
No obstantes'podrá presentarrecurs potestatiude reposiciódavantl'órgan que I'ha
dictaten elterminid'unmesde conformitat
amballógue disposal'article116de la Llei
30/1992 de 26 de novembre. Transcorregutun mes sense haver-se notificat ta
resoluciódel recurs potestatiude reposicióes podrá interposarel recurscontenciós
administratiuen els termes estableftsa I'article46.4 de la Llei 29/1988de 13 de juliol
(LRJCA).
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CarmeLópezFeliui Font
22 de maigde 2008
Cubelles,

