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Ajuntament de Cubelles

Sr. Luis F. Criado Navarro
President de I 'Associació de Minusválids Fisics de Cubelles (AMIGU)

Av. Pompeu Fabra, 58, C, 2n 3a
08880 Cubelles

ASSUMPTE: Notificació d'acord del Ple municipal

Us notificoque ei Ple rnunicipal, reunÍt en sessÍ6ordinária ei-t€ de niaig de 2008, Vá
adoptar el següent acord:

"7. APROVAC|Ó; St ESCAU, DE L'HABILITAC|Ó PROV|S|ONAL DE LA SALA
D'EXPOSICIONS DEL CENTRE SOCIAL, INTEGRADOR I DE DINAMITZACIÓ
ECONÓMIGA COM A SALA DE SESSIONS PLENARES.

Actualment les sessions plenáries es celebren en una sala ubicada en I'edifici
consistorial, de conformitat amb l'article 85 del Reial Decret 256811986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i régim jurídic
de les entitats locals.

Vist l ' informe del Cap de la Policia Local de Cubelles núm, 694 de data 12 de maig en
el que es posa de manifest que aquesta sala no compleix les condicions necessáries
per garantir el desenvolupament de les funcions específiques de la Policia Local en
matér ia de pol ic ia iseguretat  c iutadana (art ic le 2.2de la Llei  16/1991, de 10 de ju l io l ,
de policies locals) ia l'article 11. a): "a) Protegir les autoritafs de /es Corporacions
Locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal'lacions i dependéncies d'aquestes
Corporacions". Tanmateix en aquest informe es considera convenient i urgent la
realització provisional de les sessions plenáries en un altre espai municipal que
reuneixi les condicions de seguretat idónies, ja que les circumstáncies en les que
actualment s'estan celebrant suposen un risc gre.u per a la integritat física se les
autoritats de la Corporació, així com dels velns assistents.

Vist l ' informe de I 'enginyer municipal núm. 08/08 de data 14 de maig, en el que
manifesta que I'edifici de I'Ajuntament no disposa d'una sortida addicional
d'emergéncia (condició no obligatória peró si convenient), lo qual suposa que han de
deixar-se lliures els passadissos i les escales per evacuar la sala de plens en cas
d'emergéncia.

Vist l'informe de l'Arquitecte i Cap dels Serveis Técnics municipals núm. 036/008 de
data 14 de maig, en el que consta que, dins l'exercici pressupostari de l'any 2008 está
aprovada la partida per contractar I'equip redactor del projecte per al nou edifici de
l'Ajuntament de Cubelles i és voluntat política contractar les obres d'execució d'aquest
projecte en l'exercici 2009.

Vist l'informe de la Secretária General de la Corporació, núm. 13/08 de data 14 de
maig.
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Vist que l'article 88.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de
les Entitats Locals (ROF) estableix I'obligatorietat de que les sessions plenáries siguin
públiques.

Per tot I'exposat i de conformitat amb les atribucions legalment conferides, es proposa
al Ple l 'adopció dels següents:

AGORDS:

Primer.- Habilitar la sala d'exposicions del Centre Social, Integrador i de Dinamització
Económica com a sala de sessions plenáries, per les circumstáncies descrites a la part
expositiva, i en els termes previstos a I'article 85 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals.

L'habilitació d'aquesta Sala tindrá carácter provisional, fins a la finalització de les obres
de construcció d'un nou edifici de consistori municipal, on es preveurá una sala per a
la celebració cie les sessions ciels Plens que s'adeqüi a la normativa aplicable.

Segon.- Notificar la present Resolució a totes les associacions del municipi i als
membres del Consistori, i comunicar-ho a totes les árees, regidories i serveis de la
Corporació."

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, en el termini de dos rnesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d'aquesta notificació, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

No obstant es' podrá presentar recurs potestatiu de reposició davant l'órgan que I'ha
dictat en elterminid'un mes de conformitat amb alló gue disposa l'article 116 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre. Transcorregut un mes sense haver-se notificat ta
resolució del recurs potestatiu de reposició es podrá interposar el recurs contenciós
administratiu en els termes establefts a I'article 46.4 de la Llei 29/1988 de 13 de juliol
(LRJCA).

Carme López Feliu i Font

Cubelles, 22 de maig de 2008
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