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EXTRACTE  DE  L’ACTA  DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE 
NOVEMBRE DE 2009,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 16 de novembre de 2009, a les 20:10 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. Mª Lluïsa  Romero 
Tomás, els membres següents: 
 
-  Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde.   
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Ángel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteix també, la Sra.  Rosa Mª Almirall i Domènech, interventora de la 
Corporació.  
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  APROVACIÓ D’ACTES. 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE  19 D’ OCTUBRE DE 2009. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
La Sra. Alcaldessa informa a la Corporació dels següents assumptes: 
 
2.1 Actuació davant la fiscalia 
 
S’informa que en data 30 d’octubre, totes les forces polítiques municipals, a excepció 
del grup municipal de l’Entesa per Cubelles, vam traslladar als jutjats de Vilanova i la 
Geltrú el manifest conjunt i l’informe encarregat al bufet Martínez Ramos&De la Cruz al 
respecte de les possibles responsabilitats i viabilitat d’accions judicials derivades de la 
contractació, desenvolupament i finalització de la recaptació provada dels tributs 
municipals.  
 
2.2 Situació de l’escola Vora del Mar  
 
L’escola Vora del Mar ha patit al llarg del mes d’octubre i novembre algunes 
incidències, que a continuació detallo: 
 
Incidència 1 
 
23 d’octubre de 2009. 
 
Salta l’alarma de detecció de gas i es dona avís immediatament a l’empresa Interclima 
Penedès, S.L que repara immediatament la petita fuita de gas detectada a la vàlvula 
d’entrada de gas de la caldera. La instal·lació es va deixar sense servei per tal de fer 
una revisió profunda abans de la posta en funcionament de la calefacció. 
 
A l’escola es va activar el protocol d’emergència i es va evacuar el centre quan va 
començar a sonar aquesta alarma.  
 
Incidència 2 
 
26 d’octubre de 2009.  
 
L’empresa Interclima realitza l’esmentada revisió en profunditat i l’operari va detectar 
que la porta de tancament de la caldera tenia una petita pèrdua dels productes de 
combustió i durant les proves es va disparar l’alarma de detecció de CO. 
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Malgrat avisar al centre que es tractava d’una falsa alarma, la direcció del centre va 
activar novament el protocol d’emergència i es va tornar a evacuar l’escola. 
 
Incidència 3 
 
3 de novembre de 2009. 
 
Es torna a activar l’alarma de detecció de CO i novament la direcció del centre va 
activar el protocol d’emergència i es va tornar a evacuar l’escola. 
 
Aquesta última incidència va ser motivada perquè a causa del fort vent va entrar fum a 
la cambra de la caldera, procedent d’alguna xemeneia o foc proper al centre escolar. 
Per tant es va tractar d’una altra falsa alarma. 
 
Conclusions  
 
7 de novembre de 2009 
 
Per tal de donar servei a la instal·lació i tranquil·litzar tant als responsables del centre 
com als pares i mares d’alumnes es va fer una auditoria de tota la instal·lació de gas. 
Aquesta auditoria va ser efectuada per TÜV Rheinland i el resultat va ser favorable. 
 
L’Ajuntament està complint les seves obligacions en matèria de manteniment, donat 
que compta amb un contracte de manteniment normatiu amb l’empresa Gruman 
(electricitat, gas, contra incendis) i així mateix també compta amb contracte de 
manteniment de la instal·lació de calefacció (Interclima Penedès, S.L.). 
 
2.3 Campanya de vacunació per prevenir la grip A 
 
Avui dilluns, 16 de novembre, ha començat la campanya de vacunació als centres 
d’atenció primària, com el de Cubelles en el que s’han previst 1.000 dosis.  
 
Els grups de persones que s'han de vacunar són:  
 
- Persones majors de 6 mesos que pateixin determinades malalties que fan que tinguin 
un risc alt de complicacions derivades de la infecció:  
 
 - Malalties cròniques pulmonars, cardiovasculars, hepàtiques, malalties renals,      
   asplènia (falta de melsa), diabetis, immunosupressió, anèmia 
   o hemoglobinopatia moderada o greu o malalties neuromusculars greus     
   (esclerosi múltiple o altres). 
 - Persones amb obesitat mòrbida. 
 - Menors de 18 anys que reben tractament de llarga durada amb àcid   
   acetilsalicílic. 
 - Embarassades. 
 - Professionals de la salut i sociosanitaris. 
 - Persones que treballen en serveis d'emergència i protecció civil (bombers,  
   policia, etc.). 
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Teniu en compte que:  
 
 - La vacuna s'administrarà gratuïtament. 
 - Per a les persones que s'hagin de vacunar, a partir dels 2 anys d'edat, serà   
   suficient una única dosi (s'està determinant si els infants menors de 2 anys    
   requeriran dues dosi de vacuna per aconseguir una bona protecció). 
 - Les vacunes no són obligatòries a Catalunya ni a la resta d'Espanya. 
 - La vacuna contra la grip A no pot provocar la malaltia. 
 - Recordeu que la vacuna contra la grip estacional no protegeix contra la grip A. 
 
2.4 Moció per la subvenció dels peatges  de la C-32 
 
La mesa del Parlament ha acusat rebut de la recepció de la moció aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Cubelles el 18 de maig de 2009 sobre la subvenció dels peatges de 
l’autopista C-32 als residents de la comarca del Garraf. La Cap del Gabinet de 
Presidència informa que s’ha transmès còpia als membres de la Mesa del Parlament i 
als grups parlamentaris. 
 

 2.5 Bus del Ministeri per informar sobre la TDT 
 

El Ministeri d’Indústria va comunicar a l’Ajuntament de Cubelles de la visita d’un bus 
informatiu sobre el procés de desplegament de la TDT al municipi. Aquest punt 
informatiu s’instal·larà a la plaça del Mercat el proper 2 de desembre. Ja ho ha fet els 
dies 10 i 13 de novembre.  
 
2.6 Campanya d’ adopció ”Gos Sos” 
 
S’ ha iniciat la campanya “Gos Sos”, que va tenir lloc el diumenge 8 de novembre i  va 
finalitzar amb l’ adopció de 13 animals. Es continuarà fent aquesta campanya perquè         
l’ Ajuntament pensa que és una bona idea i transmet el seu agraïment  als voluntaris, 
que van fer possible dur a terme aquesta campanya. 
 
Els membres del Ple 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 dels 
Decrets de l’Alcaldia número 957 al 1.044 de la legislatura 2007-2011, any 2009. 
 
Els membres del Ple 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 de l’ Alcaldia número : 1003/2009, 
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980/2009, 1010/2009, i 1023/2009 pels quals es resol temes de personal. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
 
  III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
 
5. ADHESIÓ AL MANIFEST INSTITUCIONAL CONSENSUAT QUE, AMB MOTIU 
DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, HAN 
ELABORAT LES INSTITUCIONS SEGÜENTS: DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DIPUTACIÓ DE LLEIDA, DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
INSTITUT CATALÀ DE LA DONA, FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES. 
  
Es proposa al Ple l’adhesió al següent manifest: 
  
“Avui, dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, les 
institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els 
ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de totes les víctimes de la 
violència masclista a Catalunya aquest any 2009, femicidis que, any rere any, ens 
mostren la terrible dimensió d’aquest problema. Segons declaracions de les Nacions 
Unides, actualment podem afirmar que la violència contra les dones i llurs fills i filles 
s’ha convertit en una de les més clares manifestacions de vulneració dels drets 
humans referents a la integritat física i moral, la dignitat, la salut i la seguretat de les 
dones. Destrossa vides, fractura famílies i comunitats i és un impediment per al ple 
desenvolupament econòmic, polític, social i cultural dels pobles i ciutats del món.  
 
 
 A Catalunya, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que 
constitueix un gran pas en l’abordatge d’aquesta problemàtica, va ser aprovada per 
unanimitat pel Parlament ara fa més d’un any. En aquests moments, el Govern de la 
Generalitat, amb la col·laboració dels ens locals i supramunicipals, està realitzant el 
desplegament reglamentari que ha de permetre la seva total implantació a tots els 
territoris del nostre país.  
 
 Aquest marc legal aposta per posar les dones en el centre de les polítiques públiques, 
per tal que aquestes siguin subjectes de drets i no només objectes de protecció. 
Alhora, reconeix el caràcter estructural de la violència masclista, és a dir, parteix de la 
premissa que es tracta d’ una problemàtica arrelada a les nostres societats i lligada 
amb les formes de ser, de sentir-se i de relacionar-se de dones i homes. Aquest 
reconeixement comporta, entre altres coses, actuar més enllà de la violència que té 
lloc en la parella i la família. Així, la violència en l’àmbit laboral i en l’àmbit 
sociocomunitari, com són les agressions sexuals, les mutilacions genitals femenines, 
els matrimonis forçosos, o el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, entre d’altres, 
són també objecte d’atenció per part de les institucions catalanes, les quals estem 
esmerçant tots els esforços i recursos al nostre abast per tal de fer-hi front.  
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 Però, l’èxit de totes les mesures que s’estan tirant endavant també exigeix el 
compromís i la implicació de la societat civil, per tal d’avançar conjuntament i amb 
contundència en l’eradicació de la violència masclista. Aquesta voluntat ha d’impregnar 
tota la ciutadania i arrelar en la seva memòria col·lectiva, tot arraconant els nínxols 
culturals que impedeixen que les relacions entre els sexes estiguin basades en 
l’autonomia, el respecte i en la llibertat. I, en aquest sentit, les tasques de 
sensibilització per al canvi d’imaginaris culturals basats encara en estereotips sexistes, 
constitueix un camí imprescindible.  
 
Les institucions públiques catalanes ens comprometem, en el marc simbòlic d’aquesta 
diada, a seguir treballant per un país on l’eradicació de la violència masclista sigui, 
algun dia, una fita acomplida.” 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC dóna el seu suport al manifest; seguidament, diu  
considerar una hipocresia que alguns regidors s’adhereixin a aquest manifest quan 
practiquen de forma reiterada la violència verbal, a través de crits o sarcasmes, i  
destaca l’actitud d’altres regidors que davant d’aquests episodis masclistes – diu -  han 
mirat cap un altre costat. Continua expressant que EC-FIC es suma al condol per la 
mort de tantes víctimes, emplaça totes les dones a denunciar qualsevol forma de 
violència i explica que ella mateixa en alguna ocasió ha hagut d’entrar una instància 
demanant una rectificació, que no ha arribat. 
 
El Sr. Comas expressa el suport d’ICB al manifest com una manera de demostrar el 
seu compromís en contra de qualsevol mena de violència. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC dóna suport al manifest i demana que no es quedi 
només en paraules, que es doni  tot el suport que es pugui des dels Serveis Socials, 
oferint una assistència ràpida i un assessorament a les dones. 
 
 
La Sra. Miquel diu que ICV entén que s´havia d´assumir aquest manifest consensuat 
per totes les institucions. Seguidament, explica que aquest any es compleix  el cinquè 
aniversari de l’aprovació de la Llei Orgànica de Mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, que va suposar un gran salt endavant, malgrat encara queda molt 
per recórrer. Explica que ICV i, per tant, Dones amb iniciativa, celebren la tasca del 
seu portaveu, Joan Herrera, que ha presentat una esmena amb la que s’ha aconseguit 
la signatura d’un conveni amb Catalunya per al finançament de centres d’atenció a 
dones maltractades, que rebran una dotació de 500.000 €. 
 
La Sra. Carrasco dóna el seu agraïment a la resta de grups i convida tothom a l’acte 
oficial del dia 25 de novembre, que tindrà lloc a les 18:30 h. També demana a la Sra. 
Navarrete que no barregi els Serveis Socials amb Polítiques d’Igualtat. Finalitza dient 
que no només les dones, sinó qualsevol persona que presenciï un maltractament té 
l’obligació de denunciar-ho. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
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6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2009, MODALITAT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS I BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, EXPEDIENT 2222/18/09 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria d’infància i 
Joventut per tal de poder oferir més activitats infantils i juvenils per les vacances de 
Nadal, i reduir les subvencions de determinades entitats. 
 
Atesa la Proposta de modificació de l’Àrea de serveis a les persones de l’Annex de les 
Bases d’execució del pressupost i de transferència de partides dins la seva regidoria. 
 
Atès que hi ha partides pressupostaries quina disminució no pertorba el funcionament 
del servei corresponent, d’acord amb allò exposat en la proposta de modificació 
corresponent. 
 
Atès que es va signar un conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Ajuntament en relació a la promoció, execució i finançament de les actuacions 
Hidràuliques en el terme municipal de Cubelles següents : 
 

• Construcció de la xarxa de pluvials al Sector Marítim  
• Execució del Pla Especial de Protecció de la desembocadura del riu Foix 
 

Atès que és necessari crear i suplementar determinades partides pressupostaries  per 
fer front a noves despeses  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2009, i que és necessari 
crear i suplementar diverses partides de diferents regidories. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Planificació i Serveis Externs i l’Informe 
d’Intervenció núm.  45/2009. 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de novembre de 2009,  
es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/18/09, modalitat 
transfèrencia de crèdit següent: 
 
 
 
MODALITAT : TRANSFERENCIA DE CRÈDITS   
    En menys   
       
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 
       

71 451 47000 Entitats Diverses 10.500,00
60 323 48913 Beques i Ajuts 750,00
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    TOTAL  11.250,00
       
    En més   
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

71 451 22626 Activitats Infantils 10.500,00
60 323 47000 Subvencions a Entitats 750,00

      TOTAL  11.250,00
 
 
Segon .- Aprovar la modificació de les bases d’execució del Pressupost reduint les 
subvencions de les seguents entitats la Regidoria d’Infancia i Joventut, passant a ser 
les seguents : 
 
 

71 451 470.00 INFÀNCIA I JOVENTUT  
NIF G62307418 ESPLAI KITSCH  12.000,00 
NIF G63551386 ASSOCIACIÓ DE JOVES EL CUBELL  3.000,00 

 
 
Tercer .- Aprovar la modificació de les bases d’execució del Pressupost incorporant la 
entitat seguent dins la Regidoria de Serveis a les Persones  , passant a ser la seguent  
 
 

60 323 470.00 Serveis a les persones  
NIF G64478118 AMICU  750,00 

 
Quart.- Aprovar el canvi de finançament de les inversions previstes en pressupost en 
funció de la distribució del Conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua segons el detall 
següent : 
 
     
 MODALITAT  CANVI  DE FINANÇAMENT   
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

30 432 60135 Xarxa Pluvials Sector Marítim 726.728
 FINANÇAMENT      
En Menys 36000  Contribucions Especials - 726.728
En Mes 75501  Transferències Capital ACA 726.728
    
 
Cinquè.- Aprovar la modificació de crèdits, modalitat suplement de crèdit i crèdits 
extraordinaris següents amb finançament Romanent Líquid de Tresoreria seguent: 
 
MODALITAT : CRÈDITS EXTRAORDINARIS   
    Creació partides   
       
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 
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11 121 62300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGES 15.000,00
30 432 62224 REFORMA EDIFICI MUNICIPAL 283.000,00
80 452 62300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGES 6.000,00
80 452 62500 MOBILIARI 6.000,00

    TOTAL  310.000,00
      
MODALITAT : SUPLEMENTS CRÈDITS    
    En més   
       
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 
       

11 121 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 15.000,00
11 121 62500 MOBILIARI  10.000,00
13 121 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO 20.000,00
13 121 64003 APLICACIONS INFORMATIQUES 60.000,00
22 463 22604 DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT 30.000,00
30 432 62707 REDACCIO PROJECTES 37.104,92
40 413 31007 ZONES VERDES 20.000,00
41 432 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 60.000,00
50 222 62300 MAQUINARIA I UTILLATGE 17.000,00
51 412 62311 MOBILIARI URBA 10.000,00
60 323 22619 PROGRAMA ACTIVITATS CASALS AVIS 15.000,00
72 422 62213 OBRES ESCOLES 60.000,00

    TOTAL  354.104,92
       
      TOTAL  664.104,92

   

 
 
 
 
 
  

    PRESSUPOST D'INGRESSOS   

O Economic Desripció  Import 
1 870.00 APLICACIO FINANÇAMENT CREDITS EXTRAORDINARIS   310.000,00
1 87001 APLICACIO FINANÇAMENT SUPLEMENTS CREDITS   354.104,92
    TOTAL   664.104,92

 
Sisè.- Aprovar la modificació de crèdits, modalitat crèdits extraordinaris finançada per 
la baixa de crèdit seguent: 
 

MODALITAT : CREDIT EXTRAORDINARI   
    Baixa   
       
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 
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72 422 47000 Entitats Diverses 2.000,00

    TOTAL  2.000,00
       
    Crèdit Extraordinari   
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

72 422 45000 Centre de Recursos Pedagògics 2.000,00
      TOTAL  2.000,00
    

 
 
 
Setè.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
La Sra. Martínez comenta que el destí del romanent de tresoreria s’hauria de poder 
debatre entre tots els grups polítics i arribar a un acord en les prioritats del municipi, 
diu que no ha estat així, i que això és un símptoma de que el govern funciona sense 
previsió, a l’hora de fer els pressupostos. Seguidament, considera que hi ha despeses, 
com l’arranjament de l’antic CAP o les obres del fortí, que es podrien haver previst, i 
vol saber si aquestes podrien afectar al projecte de preservació de l’edifici com a 
patrimoni cultural i memòria històrica de Cubelles. A continuació, diu no estar d´acord 
amb la modificació de la partida de subvencions a l’associació AMICU, ja que 
considera que totes les associacions del municipi haurien de percebre més o menys el 
mateix, en proporció a les seves activitats. Finalment, conclou indicant que EC-FIC, 
per coherència amb les seves votacions anteriors, votarà en contra. 
 
El Sr. Comas  diu que ICb, per coherència amb el seu vot anterior, s’abstindrà. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC votarà en contra perquè no entenen la modificació 
del pressupost, la redacció dels projectes ni per què a una associació se li dóna la 
subvenció i a d’altres se’ls ha dit que s’han d’esperar fins el 2010. Seguidament, 
destaca que el fortí s’ha de preservar pel seu valor històric, i demana informació sobre 
l’ús que se li donarà. 
 
La Sra. Miquel diu que, igual que a altres legislatures, ICV s’abstindrà perquè la 
planificació la fa el govern, que és qui coneix les necessitats o compromisos en cada 
moment. Destaca que a la liquidació del pressupost del 2008 es va donar compte d’un 
romanent de tresoreria per a despeses corrents de 6.900.000 € i espera que ara, amb 
l’auditoria, es digui si era correcte. Seguidament, afegeix que no s´assoleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, i que la Interventora al seu informe diu que no precisa Pla 
econòmic-financer fins a la liquidació del pressupost, però que l’últim cop també es 
deia el mateix i no van veure aquest Pla.   
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El Sr. Grau explica que la incorporació del romanent líquid es tracta de projectes que 
no són nous, com la millora del CAP per acollir l’arxiu municipal, que el que es fa és 
complementar la partida.  Destaca la modificació per a la millora de la xarxa de pluvials 
al sector marítim, que contribueix – diu - a no gravar els veïns en un període de crisis, 
eliminant les contribucions especials, ja que aquesta obra es finançarà gràcies al 
conveni amb l’ ACA. En quant a les subvencions, diu que el seu atorgament  a les 
entitats té encara un camí per recórrer, que es durà a terme en aquesta legislatura,  i 
que les entitats esportives, culturals i socials ja tenen un criteri de repartiment. 
 
A petició de la Sra. Martínez es fa constar de forma literal la següent intervenció :  
 
El Sr. Grau diu de forma literal: “El plantejament d’aquesta modificació el que confirma 
és l’objectiu número 1 d’ aquest govern des de l’inici de la legislatura, que és tenir al 
dia els números, tenir els diners dels ciutadans als serveis dels ciutadans i convertir el 
pressupost i la gestió pressupostària en una eina de serveis als departaments per 
atendre les inversions i les serveis a les persones, cosa que en moltes legislatures no 
ha estat així i que, finalment, posant les números al dia, he pogut fer realitat un 
objectiu que havíem anunciat llargament i és un compromís d’aquest govern des del 
primer dia de la seva gestió”. 
 
La Sra. Miquel  diu que és de vergonya aliena dir que a una entitat com és AMICU 
només es destinin 750€; respecte les contribucions especials del sector Marítim, 
comenta que això ja estava al conveni que es va aprovar amb l’ACA, i que no és una 
cosa d’ ara. 
 
La Sra. Alcaldessa, en referència al fortí i al búnker, comenta que es van demanar 
subvencions pel tema de la Memòria Democràtica però que han estat denegades; diu 
que la casa no està considerada com a patrimoni històric i explica que fa dues 
legislatures també es va demanar subvenció a una caixa d’estalvis i tampoc la van 
concedir però que es continuarà insistint. Explica que hi ha dues associacions de veïns 
que han demanat reunir-se a la casa per a poder dur a terme la seva acció de barri i 
que són la Mota, Clot del Bassó i Les Salines i la del barri Marítim i que de des de 
Serveis a les persones tenen alguna altra associació que també hi està interessada. 
 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i       
1 d´ERC ) 5 abstencions ( 4 d’ ICV i 1 d’ ICb) i  3 vots en contra ( 2 del PPC i 1 d’EC-
FIC ). 
 
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL 2009 AL 
CONSORCI TELEDIGITAL DEL GARRAF 
 
El 17 de juliol de 2006 l’Ajuntament de Cubelles va aprovar en sessió plenària la 
constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Publica al 
Garraf, que va rebre el nom de Consorci Teledigital Garraf. 
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En data 6 de febrer de 2007 es constitueix el Consorci Teledigital Garraf, amb domicili 
a Vilanova i la Geltrú al Centre Neàpolis, situat a la Rambla de l’Exposició, 69, amb 
NIF Q-0801442-E. 
 
 
En el capítol 9.2 dels estatuts del Consorci Teledigital Garraf – Consorci per a la gestió 
de la televisió digital local pública del Garraf s’estableix que entre els òrgans de govern 
del Consorci aquest tindrà un Consell de Participació. 
 
Que aquest Consell de Participació es regula en el Capítol III del Reglament 
d’organització i funcionament del servei públic audiovisual del Consorci per a la gestió 
de la televisió digital local pública del Garraf, donant compliment als articles 33.2 i 33.4 
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, i 
l’article 9.2 dels estatuts del Consorci. 
 
Aquest Consell de Participació s’organitza a través del President/a, Plenari i altres 
òrgans (art. 10.1). 
 
Atès que segons l’art 13.2 b) seran membres del Plenari un representant de cada 
municipi integrat al Consorci, designat pels respectius Plens municipals. 
 
Atès que consultat al Consorci Teledigital Garraf, la resta de municipis consorciats han 
optat per fórmules diverses a l’hora de designar aquest representant, entre les que hi 
ha la designació de personal laboral o funcionarial. 
 
Atès que el regidor de Comunicació i l’Alcaldessa – Presidenta ja són membres del 
plenari del Consorci Teledigital Garraf.  
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 9 de novembre de 
2009; 
 
Vist l’informe del Coordinador de Comunicació Protocol, Sr. Víctor Lora i Ordaz, núm. 
21/2009, de 2 de novembre de 2009  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cubelles l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la designació de *, Coordinador de Comunicació i Protocol de 
l’Ajuntament de Cubelles, com a representant d’aquesta Corporació al Consell de 
Participació del Consorci Teledigital del Garraf. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a *, al Departament de Comunicació de l’Ajuntament 
de Cubelles, al Consorci Teledigital del Garraf i als ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, 
Sant Pere de Ribes, Sitges, Canyelles i Olivella. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
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La Sra. Martínez  diu que entenen que es tracta d’ una decisió del govern en la que no 
han pogut participar;  manifesta que no se’ls ha fet arribar cap informació de com està 
funcionant aquest Consorci i que per això EC-FIC s’abstindrà en la seva votació. 
 
El Sr. Comas diu que és la segona vegada que es sotmet a consideració del Ple 
aquest tema i que en el seu moment ja van manifestar que el perfil que demana 
aquesta representativitat  s’ajusta  més a  un perfil polític i que, per tant, mantindran el 
seu vot en contra. 
 
El Sr. Narcís Pineda considera que en aquest Consell de Participació també hi hauria 
d’anar el regidor. Seguidament, comenta que els sobta l’informe de l’expedient perquè 
el signa la mateixa persona que es proposa, és a el Sr. Víctor Lora i conclou indicant 
que com amb altres designacions, s’hi abstindran. 
 
 
El Sr. Grau explica que hi ha uns òrgans de govern i de gestió del Consorci, un Ple, on 
l´Ajuntament és representat per l’Alcaldessa i ell mateix, i que el que ara es proposa és 
designar el representant al Consell de Participació, obrint el ventall de representants. 
Explica que els Ajuntaments de la comarca han pres criteris diferents, que en alguns 
casos hi ha representants polítics, però que Cubelles ha valorat que el representant 
que es proposa és la millor opció. Seguidament, es compromet a fer un dossier on hi 
hagi la informació detallada del Consorci i de tota la informació de la gestió que està 
fent l’Ajuntament en el seguiment de la implantació de la TDT; finalment, assenyala 
que proposarà a l’Alcaldia tractar aquest tema en la propera Junta de Portaveus. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,        
1 d´ERC i 2 del PPC), 5 abstencions (4 d’ICV i 1 d’EC-FIC) i 1 vot en contra (1               
d’ICb). 
 
 
 
8. ALTRES TEMES 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
9. MOCIONS  
 
No n’ hi ha 
 
10. ALTRES MOCIONS 
 
No n’ hi ha 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco. 
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11. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.  La Sra. Martínez comenta que al carrer Raval del Torrent hi ha un tram d’uns 50 
metres de vorera que no té panot, i prega que es col·loqui el més aviat possible. 
 
2. La Sra. Martínez diu que a la travessia de Cubelles, prop de la benzinera petita, fa 
setmanes que hi ha uns 10  big-bags de runa que no haurien de ser-hi i prega que es 
facin les gestions pertinents per què es retirin el més aviat possible. 
 
3. La Sra. Martínez, arrel dels ensurts soferts al CEIP Vora del Mar i en qualitat de 
membre del Consell Escolar, prega al regidor d’Ensenyament que quan tingui 
reiterades trucades seves les contesti, que quan hi hagi incidències en sigui informada 
puntualment i que se li respecti la seva condició com a membre representant del 
Consell Escolar. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió  la Sra. Carrasco 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió la Sra. Miquel 
 

Precs del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete comenta que a la premsa s’ha publicat que el 2012 Ikea té previst 
obrir a Sabadell i que el Conseller Huguet ha donat llum verda a l’ ampliació de l’Ikea 
de Badalona, però que, en canvi, no s’ ha mencionat res sobre Cubelles i per això  
prega al Sr. Rodríguez que informi bé al ciutadà i que si té alguna informació que no té 
ni la premsa ni el Conseller, la doni. 
 

El Sr. Rodríguez pregunta a la Sra. Navarrete si disposa d’alguna informació 
que digui que l’Ikea no es farà a Cubelles i li recorda que les seves paraules 
van ser que les negociacions segueixen vives.  

 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Miquel 
 
La Sra. Navarrete prega que no s’aixequin falses esperances i vol saber quan s’ha 
entrevistat el Sr. Rodríguez amb els responsables de l’ empresa.  

 
Precs del grup municipal d’ ICV 
 

1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, prega que a la nota de premsa s’utilitzin les 
imatges de l’Audiència pública i no pas de la  mesa de Plens, ja que és el govern el 
que fa aquesta audiència pública. 
 
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, diu que a la Comissió Informativa se’ls 
hauria d’haver informat de la voluntat de fer una audiència pública i prega que a les 
Comissions se’ls informi sobre  temes tan importants com aquest. 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, prega que se’ls comuniquin els temes 
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importants com per exemple l’escap de gas de l’ escola Vora del Mar . 
 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ICV i en referència al tema del Vora del Mar, 
prega que les diferents inspeccions de manteniment  es facin abans de l’ inici del curs. 
 
 El Sr. Albet explica que el manteniment el fa Interclima i que la calefacció es 
 posa  en marxa en el moment en què  comença  a fer fred i diu que hi ha 
 hagut  un malentès per part de la direcció del centre, que va posar en marxa la 
 caldera sense comunicar-ho a  l’ Ajuntament. 
 
 El Sr. Coch reitera que parla d’ inspeccions 
 

Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 
 

1. La Sra. Martínez , explica que al “Cubelles avança” de juliol de 2008 es va anunciar 
que les obres de reurbanització del Poliesportiu havien d’estar enllestides al setembre 
del mateix any i encara no estan acabades, per aquest motiu pregunta: quins són els 
motius d’ aquest retard? Quan té previst l’ Ajuntament acabar-les definitivament? 
 
2. La Sra. Martínez comenta que al Raval del Torrent, a l’alçada de la cruïlla amb la 
Carretera de Mas-Trader , s’hi van col·locar fa uns mesos unes reixes per a la recollida 
de pluvials i que fa uns dies s’hi han col·locat uns grans  embornals i per això 
pregunta: per què s’han fet totes aquestes obres? Quin problema pretenen solucionar? 
Qui ha decidit que són necessàries? Quin cost ha tingut cadascuna d’ elles? 
 
3. La Sra. Martínez senyala que a la zona marítima encara es poden veure penjades 
dels fanals les banderoles de publicitat de les platges de Cubelles i pregunta: quan es 
pensen retirar? O és que es volen deixar per a la temporada que ve? 
 
4. La Sra. Martínez  diu que a la C-31 s’està executant el tram de vorera del costat 
nord, entre els carrers Joan Avinyó i el passatge Ramon Miquel i Vinader, i vol saber: 
qui fa aquestes obres, l’Ajuntament o els titulars de les finques? i si les fa l’Ajuntament, 
quin és el seu pressupost d’ execució? 
 
5. La Sra. Martínez diu que tenen constància de que hi ha un encàrrec per part de              
l’Ajuntament a una empresa de l’Hospitalet per un import de 25.000 € per dissenyar 
fanals per a instal·lar-los al Pg. Narcís Bardají i a diferents indrets del municipi i que un 
cop fabricats s’ha cancel·lat la comanda per la qual pregunta: què ha passat en aquest 
procés de relació comercial perquè s’hagi arribat a aquesta rocambolesca situació? 
   
 

Preguntes del grup municipal d’ ICB 
 
A petició de la Sra. Martínez, es fa constar de forma literal les següents intervencions: 
 
1.El Sr. Comas diu de forma literal “ Jo volia fer-li una pregunta al Sr. Xavier Grau com 
a regidor d Hisenda , i al fil de la informació que ha facilitat vostè, Sra. Alcaldessa, al 
començament d’ aquest Ple, al voltant de la denúncia feta el passat dia 30 d’octubre 
davant de fiscalia de les presumptes irregularitats amb la recaptació municipal i també, 
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compartint la filosofia que ha expressat públicament el PSC, de la necessitat d’aportar 
transparència especialment en aquestes circumstàncies actuals per tal de dignificar el 
paper de la política. Per tant, vull oferir-li l’oportunitat al Sr. Grau per què ens expliqui 
el que jo considero que són uns punt foscos a la seva gestió de tot aquest afer des que 
va començar a l’any 2007, ja quan es va aprovar el traspàs de la recaptació de 
l’empresa particular de * a la Diputació. Des que es va concretar aquest procés, van 
sortir informacions en diferents mitjans de comunicació que donaven fe de que vostè 
tenia coneixement d’aquestes irregularitats; concretament a un diari del dia 15 de març 
del 2008 vostè reconeix que hi ha un deute pendent de cobrament d’uns 2 milions  d’ 
impostos i que aquesta dada prové de la Diputació , i en aquell moment la Diputació 
portava tres mesos gestionant la recaptació. 
 
“En diferents Comissions Informatives i diferents reunions que hem tingut,  jo mateix li 
he demanat l’informe preceptiu, per part de la Diputació, de l’estat en què es trobava el 
procés de traspàs i he de dir que no se’ns ha facilitat ni a mi ni, que em consti, a cap 
regidor de l’ oposició i en canvi aquesta informació ha servit de base perquè el bufet             
de Martínez Ramos pogués fer un informe que ens ha ajudat a tots nosaltres a portar 
aquest tema a fiscalia; per tant si la informació existeix no entenem perquè no se’ns ha 
facilitat i si no existeix entenc que és un tema de responsabilitat política el demanar 
aquesta informació com jo li he demanat més de tres vegades sense obtenir resposta. 
 
“Per altra banda, des del punt de vista personal, entenem que la seva responsabilitat 
és, tenint coneixement d’un presumpte delicte o, si més no, una irregularitat en la 
funció,  denunciar-ho públicament a les instàncies que correspon, com així hem fet 
nosaltres. No entenem, perquè estem parlant pràcticament  de dos anys des que vostè 
públicament i en diferents medis de comunicació informa d’una manera continuada i 
sistemàtica de que existeixen irregularitats, el per què de la seva inacció i per tant li 
vull brindar   l’oportunitat per què públicament doni informació del per què de la seva 
actitud perquè ens agradaria treure les ombres a aquest tema i cal tancar una època 
plena d’ ombres i obrir-ne una altra nova, per tant li agrairia que em contestés i com 
que la resposta no cal estar documentada per cap informe tècnic, li agrairia que em 
contestés verbalment. Gràcies.” 
 

El Sr. Grau diu de forma literal : “ Li contesto des de la sorpresa enorme que 
vostè ha constatat en tots els companys del govern i del consistori. Per no voler 
sembrar ombres, si vostè és conscient o pensa que hi ha alguna connivència 
per part  d’ aquest regidor en aquests presumptes delictes que vostè diu, jo el 
convido a que ho digui clarament. Vostè sap que juguem amb una limitació, 
que hi ha un expedient al jutjat que pretenem que arribi a la fiscalia, per tant 
sap vostè que la meva capacitat d’intervenció en aquest tema és limitada, però 
només per això li contestaré d’acord amb els meus companys. Primera: no 
farem cap declaració, cap ni una que afecti el crèdit d’aquesta institució que és 
l’Ajuntament de Cubelles, segon : defensem la presumpció d’innocència de tots 
els responsables tècnics i polítics que han tingut responsabilitats en qualsevol 
de les àrees d’aquest govern, inclòs el seu grup, i em cenyiré a l’acord que 
vostè mateix va proposar de que no es fessin declaracions públiques sobre 
aquest tema fins que la qüestió no estigués  resolta al jutjat. Li insisteixo : hi ha 
un procés a la fiscalia, li recordo, a nivell de resposta, que hi ha totes les actes 
de les reunions dels partits polítics sobre aquest tema, en les quals vostè ha 
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participat, a la seva disposició i les actes de les Juntes de Govern en que vostè 
ha participat i no recordo que vostè hagi fet esment contra aquest regidor de 
cap d’ aquestes qüestions que ara vostè ha posat sobre la taula i fa més de dos 
anys que estem parlant sobre aquest tema. 
 
“Ha dit una veritat: el primer responsable polític en parlar d’aquests expedients 
vaig ser jo perquè és la meva responsabilitat com a titular d hisenda; hi ha un 
informe de la Diputació, hi ha un informe d’intervenció, hi ha un informe dels 
responsables de tresoreria, hi ha un informe de secretaria, hi ha un informe 
d’un gabinet d’ advocats, hi ha nous informes de secretaria i d’intervenció i cap                 
d aquests informes s’ hauria de fer servir per aquest joc brut que, jo penso, 
vostè acaba de fer. De totes maneres jo deixo a la reflexió dels companys del 
govern, del consistori i dels ciutadans que estan en aquest Ple, però només li 
dic una qüestió : sóc el responsable de tot aquest procés, des del primer dia 
d’aquesta legislatura, sóc el responsable polític, i insisteix : no faré cap 
declaració que afecti el crèdit d’aquesta institució, defenso i defensem la 
presumpció  d’innocència de tots els responsables, els tècnics i polítics actuals 
i passats que han tingut responsabilitat en aquest Ajuntament, i recordo l’acord 
que vostè mateix va proposar de no fer declaracions sobre aquest tema fins 
que el procés judicial estigués acabat; són tres punts fonamentals, de tota 
manera, quedi’ s amb dos titular : sóc el responsable polític de tot aquest 
procés de traspàs i me’n sento, no tinc cap mena de connivència més enllà 
dels errors de gestió propis d’un regidor, cap mena de connivència en cap d’ 
aquestes qüestions que vostè, jo crec que de manera poc elegant i bruta, ha 
tret en aquest plenari” 
 

El Sr. Comas  diu de forma literal “Vull entendre que vostè no ha entès la meva 
intervenció i penso que ha estat prou clara; jo li he brindat una oportunitat honestament 
per aclarir punts que jo considero han estat foscos en la seva gestió, en cap moment 
he parlat de connivència en possibles o presumptes delictes. A més a més vostè està 
barrejant coses, jo no estic parlant de fer declaracions ni interpretacions de cap 
informe, li estic demanant informació i per què vostè, en qualitat de regidor d’ hisenda i 
que per tant es suposa té una relació fluida amb la Diputació, no ens ha facilitat 
aquesta informació. No estic parlant en cap moment de cap presumpte delicte ni estic 
acusant ningú, per tant el qualificar la meva intervenció de bruta o d’ incomplir 
qualsevol acord està fora de lloc, no és  el to, ans el contrari, era brindar-li a vostè la 
oportunitat d’ aclarir punts de la seva gestió que jo considero que són foscos. Penso 
que no ha aclarit cap ni un dels que jo li he plantejat i li torno a dir: per què aquest 
retard en gestionar una informació que vostè tenia a la seva mà? Poso en 
coneixement de la gent que ens estigui escoltant que l ’informe que ha facilitat que 
posem la denúncia davant de fiscalia  se’ns adverteix de que hi ha un possible delicte 
o possible prescripció dels delictes, per tant considero que aquest termini de temps en 
que vostè no ha actuat, i no ho he manifestat en cap moment com a connivència sinó 
que podríem parlar d incompetència, pot ser perjudicial per als interessos del nostre  
municipi; per tant, seguint amb la línia que hem mantingut sempre de coherència, 
honestedat i transparència, li adverteixo i li comento que estudiarem la possibilitat de 
presentar, complementàriament a la denúncia que hem fet, una denúncia contra vostè 
si considerem que la seva inacció ha estat o pot ser perjudicial pels interessos dels 
nostres ciutadans “ 
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La Sra. Martínez demana que les intervencions del Sr. Comas i del Sr. Grau constin a              
l’ acta de forma literal. 
 

 
Preguntes del grup municipal del PPC 

 
 
1. La Sra. Navarrete comenta que al Decret 961 es requereix a l’ empresa BELSAR 
per què compleixi amb les seves obligacions com a concessionari del contracte i 
pregunta: en quins termes l’ han requerit? Podem tenir còpia del requeriment? 
 
2. La Sra. Navarrete en relació a l’ empresa BELSAR, explica que ha estat requerida 
per què indiqui els materials que s’ han de retirar per a iniciar les obres de construcció 
de dues pistes de frontó al Poliesportiu i pregunta: què passa amb les dues pistes de 
frontó? Qui les farà? De quina partida pressupostària sortiran? Amb quina empresa 
estan parlant? Demana que les respostes siguin més clares. 
 
3. La Sra. Navarrete explica que en els Decrets d’Alcaldia del 965 al 973 s’inicien 
procediments de protecció de la legalitat urbanística en relació a diferents obres i 
pregunta: de què s’ està parlant? De quines legalitats urbanístiques? Poden ampliar 
aquesta informació i donar-ho per escrit? 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Comas  
 
4. La Sra. Navarrete demana que es posin més papereres repartides pel municipi ja  
que s’hauria de ser conseqüent amb l’aprovació de l’Ordenança de tinença d’animals 
domèstics, i que la gent apart de recollir les defecacions dels gossos les pogués 
llençar després a la paperera. 
 
5. La Sra. Navarrete recorda que es va aprovar una ampliació de pressupost de  
190.000 € per al pont, i diu que el pont ja té la barana oxidada per la qual cosa 
pregunta: pensen demanar responsabilitats a l’empresa? Diu que les baranes no 
compleixen les mesures de seguretat, que el terra no és fer, i que la rotonda que hi ha 
al final del pont no deixa lloc per a maniobrar i pregunta: No es pot corregir d’alguna 
manera aquesta rotonda? 
 
6. La Sra. Navarrete pregunta: han pensat iniciar tràmits o destinar algun tipus de 
finançament  per a la construcció d’ un gimnàs municipal? 
 
7. La Sra. Navarrete pregunta: per què no s’augmenta la freqüència de la línia                      
d’ autobusos? 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Comas  
 
8. La Sra. Navarrete diu que en els darrers dies es nota olor de cremat a la zona de La 
Mota i que els veïns del voltant creuen que prové de la Tèrmica. per la qual cosa 
pregunta: han pres vostès alguna mesura? 
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9 La Sra. Navarrete pregunta:  ens poden donar còpies dels informes que s’han 
realitzat arrel del problema que hi va haver al Vora del Mar? Qui va autoritzar a obrir la 
calefacció sense haver passat abans la revisió corresponent? Es demanaran 
responsabilitats? 
 

La Sra. Alcaldessa, en referència a l’olor de cremat mencionada per la Sra. 
Navarrete,  explica que a partir del 15 d’ octubre hi ha un aixecament per part 
dels camperols de poder fer la crema de les restes de poda i que això no vol dir 
que sigui  també la Tèrmica però que això també incideix. 
 

 
Preguntes del grup municipal d’ ICV 

 
 
1. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, diu que el 22 d’octubre del 2009 van entrar 
una instància demanant l’informe de la Diputació de data 31 de gener de 2008, al qual 
es fa referència a l informe del bufet d’ advocats, i que encara no el tenen per la qual 
cosa demanen que se’ls faci entrega del mateix. 
 
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta: per què l’escola Vora del Mar no 
va passar les corresponents inspeccions del gas fins tres mesos després de començar 
el curs? Quines escoles són les que no han passat l’inspecció corresponent? Cada 
quan han de fer-se les inspeccions del gas a les escoles? Quines són les empreses 
que l’Ajuntament té contractades per a fer aquest manteniment o revisió del gas? 
Quins són  els edificis que han de passar aquestes inspeccions? El regidor 
responsable fa el seguiment adequat per a que les empreses compleixin el seu 
contracte? En cas afirmatiu, per què no s’ ha fet en el Vora del Mar? 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, fa referència a la Riera d’ en Pedro i 
pregunta: què hi ha de cert respecte el projecte de cobrir-la des de la carretera fins a la 
platja? si existeix el projecte, com es pensa finançar? S’ha tingut en compte el pas de 
les persones atès que ara es fa servir de pas usual la riera? Es respectarà el pas de 
vehicles? S’ han tingut converses amb Cunit? 
 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, pregunta com està el tema del llindar de 
Cubelles amb  Cunit respecte Costa Cunit, que va sortir fa dos mesos en unes 
reunions de treball entre govern i urbanisme sobre si afectaria o no al Pla General? 

 
5. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV i  en referència al Decret 961, pregunta; 
quines són les obligacions que s’ exigeixen a BELSAR i  que aquesta no fa? 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió la Sra. Miquel 
 
6. Sr. Coch, com a representant d’ ICV, respecte l’aprovació de la modificació del 
pressupost , pregunta: quin import és el que hi ha al romanent de tresoreria actual 
després de fer aquestes modificacions? 
 

La Sra. Alcaldessa diu que els romanents de tresoreria són reals perquè quan 
es fan els tancaments es porten a Absis, que fa tot el tràmit de seguiment. 
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El Sr. Coch  diu que el que posen en dubte és el total del romanent de tresoreria que 
governs passats van deixar. 
 
La Sra. Alcaldessa demana la intervenció de la Interventora, que explica que el 
romanent de tresoreria és la situació d’un dret pendent de cobrament, tant 
pressupostaris com extrapressupostaris, que són ajustats amb el dubtós cobrament, 
calculat segons els criteris de la Sindicatura de Comptes, un pendent de pagament, 
tant pressupostari com no, i els fons líquids existents a la tresoreria de la Corporació a 
la data de tancament; per altra banda explica que el que es fa també es tenir en 
compte tot allò que està afectat a un projecte concret per tal de poder separar-lo del 
romanent total, de manera que surti un romanent utilitzable per finançar modificacions 
del pressupost si es considera convenient fer-ho  
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Miquel. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 

en el Ple ordinari del 19 d’octubre de 2009 
 
1. La Sra. Martínez, en referència a les obres que s’estan fent al fortí de la Mota de 
Sant Pere, pregunta: Formen part aquestes obres de l’estudi proposta de recuperació 
del fortí que es va fer des del Consell Comarcal del Garraf a la passada legislatura? I 
si no són obres encaminades a la recuperació del fortí com a espai públic visitable, 
quines obres es fan? I per què es fan? 
Actualment no s’estan realitzant obres al fortí. El que sí que s’està preparant és un 
projecte de rehabilitació de la casa del fortí. 
 
2. La Sra. Martínez comenta que al passat Ple de setembre EC-FIC va pregar que es 
restituís de forma immediata la senyalització dels dos passos de zebra dels extrems 
del pont sobre el riu Foix i que s’adaptessin a les persones amb mobilitat reduïda. 
L’endemà del prec l’Ajuntament va esborrar de nou els passos de zebra, per la qual 
cosa pregunta: Per què s’actua amb aquesta desconsideració? Quin problema hi ha en 
senyalitzar els passos de zebra correctament per facilitar el pas natural dels vianants? 
Per on penseu que passen ara els vianants? 
 
En relació al passos de vianants previstos i executats al pont aquest s’adeqüen al 
previst al projecte i a la normativa que li és d’aplicació. En relació als paràmetres 
d’accessibilitat s’inclou al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
El passos de vianants senyalats horitzontalment a l’inici dels dos extrems del pont es 
van suprimir perquè la seva situació no era òptima, al situar-se a l’inici de la rampa del 
pont. 
 
3. La Sra. Martínez diu que al Ple del mes de setembre EC-FIC va posar de manifest 
que la barana del pont sobre el riu Foix no complia la normativa de seguretat, ja que la 
separació entre barrots era massa gran, i comenta que a la resposta que els van 
donar, segons informe de la consultoria d’enginyeria civil CICSA, es fa constar que per 
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la seva inclinació no són escalables i no incompleixen la normativa de seguretat. 
Comenta que EC-FIC mai ha qüestionat el fet que siguin escalables sinó que siguin 
traspassables i per aquest motiu pregunta: Com i quan es pensa subsanar aquesta 
anomalia? 
 
El projecte del pont sobre el riu Foix fou aprovat inicialment el 18 de setembre de 2005 
i definitivament el  12 de novembre de 2007. Aquesta obra es va recepcionar, 
parcialment, d’acord amb un informe tècnic de 19 de juny de 2009.  
 
En aquest informe però, s’establia que calia donar compliment al que es regula a les 
exigències bàsiques SU1 de seguretat enfront al risc de caigudes, document que 
forma part de RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la 
Edificació. Això implicava, segons l’informe tècnic, que calia adaptar les baranes del 
pont. Les baranes construïdes al pont corresponen a les definides al projecte de l’obra 
aprovat. En cap cas el Codi Tècnic de la Edificació és d’aplicació a aquesta obra, per 
ser una normativa que entrà en vigor en una data  posterior a la de l’aprovació inicial. 
La normativa d’aplicació en relació als paràmetres d’accessibilitat s’inclou al Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 
del Codi d'accessibilitat. Aquest Decret inclou les normes d’accessibilitat urbanística on 
no es regula el disseny de les baranes en itineraris. 
 
Encara que no li sigui d’aplicació, al Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits 
mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat, i al Decret 
55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat, es regula únicament en relació als habitatges, que les baranes no poden 
ser escalables, però en cap cas això implica la prohibició del disseny de baranes amb 
barrots escalables. 
 
4.  La Sra. Martínez  diu que la barana de la plaça del Mercat és escalable i que per 
tant incompleix la normativa de seguretat, motiu pel qual pregunta: Pensen prendre les 
mesures correctores adients per a corregir aquest incompliment de la normativa de 
seguretat que li és d’aplicació? 
 
La regulació de les exigències bàsiques SU1 de seguretat enfront al risc de caigudes, 
document que forma part de RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de la Edificació no eren d’aplicació en el moment que es van instal·lar les 
baranes. 
 
La normativa d’aplicació en relació als paràmetres d’accessibilitat s’inclou al Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 
del Codi d'accessibilitat. Aquest Decret inclou les normes d’accessibilitat urbanística on 
no es regula el disseny de les baranes en itineraris. 
 
5. La Sra. Martínez pregunta: Com ha estat possible que l’Ajuntament executés una 
obra amb el fons del Plan E en un terreny de Santa Maria que, segons asseguren 
l’Alcaldessa i el Sr. Albet, és propietat de l’Associació de Veïns de Santa Maria? 
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El parc de Santa Maria és un espai de propietat municipal, com a percentatge 
d’aprofitament mig del Pla Especial d’Urbanització del sector. Mai s’ha dit des d’aquest 
Ajuntament que no sigui un terreny municipal, sinó que el que manca és la inscripció al 
Registre de la Propietat. Aquest tràmit, sorprenentment, no es va fer quan pertocava, 
tal i com va quedar en evidència quan es va fer l’inventari municipal –que tampoc 
estava al dia-. 
 
6. La Sra. Martínez formula la següent pregunta: Es té constància que hi ha instàncies 
de fa un any d’associacions de veïns denunciant mancances de la via pública i 
demanant solucions i que encara no han estat contestades? Posa com a exemple les 
instàncies amb registres d’entrada */* de data *, */* de data * i */* de data * i pregunta: 
Com és que no es contesten les instàncies dels veïns i associacions? Comenta que es 
tracta de peticions de molt baix cost i que amb voluntat es podrien fer. 
 
El Departament ha reclamat aquestes instàncies per veure a què corresponen i les 
tramitarà. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 19 d’octubre de 2009 

 
1. La Sra. Navarrete comenta que han rebut queixa del funcionament de Correus a 
través d’uns veïns, un dels quals ha perdut una plaça laboral perquè ho ha rebut amb 
un mes de retard , i pregunta: Es pensa fer alguna cosa al respecte? Com es podrà 
ajudar aquest veí que ha perdut un lloc de treball? Assumirà l’ajuntament aquesta 
responsabilitat? 
 
La Sra. Alcaldessa explica que el tema de Correus no és responsabilitat de 
l’Ajuntament, que ja es van fer cartes reclamant el repartiment i que ella mateixa ja ha 
parlat amb algun president d’associacions de veïns per tal de reunir-se i fer accions 
conjuntes. 
 
2. La Sra. Navarrete pregunta: S’ha requerit o amonestat a la Tèrmica pel fet que està 
passant tots els baròmetres acústics? Què es pensa fer? 
Des dels SSTT municipals no es té constància que això sigui de la forma en que s’està 
afirmant, donat que ningú ens ha fet arribar mesures sonomètriques al respecte ni 
tampoc tenim queixes al respecte. 
 
Desconeixem quines dades disposen per afirmar que s’està sobrepassant els valors 
acústics. 
 
3. La Sra. Navarrete pregunta: En quin punt es troben les converses amb la Tèrmica? 
 
No s’ha avançat en res més del que ja se’ls va informar a vostès.  
 
4. La Sra. Navarrete comenta que el carrer de l’escola Vora del Mar es troba en mal 
estat i que s’agafen velocitats importants i pregunta: Es pensen posar passos elevats 
de vianants? Es pensa posar solució al mur del davant, que pot provocar danys als 
nens? Es pensa condicionar l’ espai del davant, encara que aquest pertanyi a Renfe, 
perquè els pares puguin aparcar? 
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No es té constància que al carrer de l’escola Vora del Mar (c/ Millera) s’agafin 
velocitats importants. És un centre educatiu que, excepte urgències extraordinàries 
que puguin sorgir, està regulat tant l’entrada com a la sortida amb la presència d’un 
agent que realitza tasques de regulació del trànsit per tal de donar prioritat als nens i 
resta de vianants. 
 
Al carrer Millera núm. 16 hi ha unes bandes sonores i, tot seguit, hi ha un total de 4 
passos de vianants (2 a la cruïlla amb el c/ Verge Montserrat, un a l’entrada principal i 
un altre a la següent entrada), tots abans d’arribar al carrer Dàrius Huguet. Sí és cert 
que alguns dels passos no es veuen amb claredat i a la darrera reunió de la Comissió 
de Mobilitat es va deixar constància que calia repintar tots els que estiguin al voltant 
dels diversos centres escolars del municipi. 
 
En quant a la senyalització vertical, hi ha al costat dret –sentit Barcelona-, just passat 
el carrer Verge Montserrat, una de prohibició d’estacionament (costat dret), una de 
prohibició de circular a més de 30 km/hora i una de perill menors escolars. Per tot això, 
considerant que la senyalització vertical i horitzontal és suficient, no s’ha considerat, 
fins al moment, la necessitat de col·locar passos elevats. 
 
D’altra banda, respecte al mur, ha començat la col·locació d’una tanca d’obra que va 
des del final del mur existent (aproximadament a l’entrada de l’escola pel carrer 
Millera) fins al pont conegut com de La Bruixa. Segons la informació de l’empresa que 
executa l’obra, contractada per ADIF, estaran fins al finals d’any per tal de fer un mur 
d’una alçada superior a dos metres. Pel que fa a l’espai del davant, que com bé diu és 
propietat de RENFE, no podem portar a terme cap actuació municipal. En tot cas, si 
existeixen peticions que avalin aquesta proposta, es pot contactar amb la companyia 
per traslladar-les-hi.  
 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 

en el Ple ordinari del 19 d’octubre de 2009 
 

1. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, comenta que sempre han dit que al pas per 
Cubelles la via havia d’estar tancada i que han d’haver-hi converses i negociacions 
amb Renfe per a millorar tot el pas per Cubelles, sigui o no competència de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Rodríguez explica que aquest tema va sortir l’altre dia al Consell Escolar i que el 
que l’Ajuntament no vol és fomentar l’aparcament de Renfe, sinó intentar que aquesta 
tanqui l’accés perquè la gent no creui la via del tren. 
 
El Sr. Coch diu que s’està instant els pares a que aparquin als terrenys de Renfe 
perquè si ho fan davant l’escola els multen. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que una de les propostes que hi ha sobre la taula és posar 
una línia groga que permeti desencotxar i que això provocarà l’anul·lació d’un carril 
d’aparcament i que el que s’ha de poder fer és deixar els nens a l’escola però no 
aparcar i marxar. 
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El Sr. Coch comenta que una altra opció és allargar el transport públic. 
 
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta que hi havia una rasa a 
l’aparcament del Poliesportiu i pregunta: De què es tractava? Quina empresa assumirà 
això o també ho assumirà el propi Ajuntament? 
 
Suposem que es refereix a una rasa que hi havia a la vorera a la banda del 
Poliesportiu, davant del riu Foix. Es tracta d’una rasa que va fer FECSA-ENDESA per 
tal de portar subministrament elèctric al Poliesportiu. 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, fa referència al Decret d’ alcaldia nº 940 i 
pregunta Per què s’ ha pres la decisió de fer aquest decret?  
 
Aquest Decret té per objecte recollir informació sobre l’estat de la concessió demanial 
de referència per veure si hi concorren, o no, causes de resolució del contracte. 
 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta: Quins són els motius del Decret 
d’Alcaldia 928, pel qual es sol·licita a l’ Ajuntament de Sitges la pròrroga de l’adscripció 
temporal en Comissió de Serveis de * com a * per un any addicional? 
 
El Sr. Grau respon que consideren excel·lent gestió d’aquesta professional al 
capdavant dels *  juntament amb totes les persones que fins ara en formaven part. 
 
5. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, en referència a la qüestió anterior, pregunta: 
No estava coberta aquesta àrea? 
 
El Sr. Grau contesta que és obvi que no. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22:05 hores.  
 


