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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE 
SETEMBRE 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 21 de setembre de 2009, a les 20:05 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. 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. 
 
- 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. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. López 
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Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteix també, el Sr. Noël Herman Casals, interventor accidental de la Corporació. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
I.  APROVACIÓ D’ACTES. 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  
20 DE JULIOL DE 2009. 
 
La Sra. Miquel demana que s’ inclogui la intervenció que va fer al punt 7 de l’ acta, 
concretament després de que l’ Alcaldessa expliqués la proposta. 
 
Es sotmet a votació l’ acta, incloent-hi la intervenció de la Sra. Miquel, 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. 22ª Festa de la Verema 
 
Els passats dia 11 i 12 de setembre va tenir lloc la 22ª edició de la Festa de la Verema. 
Una celebració que enguany va aplegar més de 7.000 visitants. Les xifres de venda de 
tiquets també van ser molt positives amb un miler de tiquets de tast de vins i caves més 
respecte l‘any passat . A això cal sumar-hi els 2.200 de degustacions gastronòmiques i 
1.800 de postres, novetat d’aquest any. 
 
Les novetats, com convidar la DO Txakolí d’Euskadi i l’exhibició d’esports bascos van 
ser molt ben rebudes; així com la retransmissió que Canal Blau i Maricel TV van fer de 
l’acte, que va servir per apropar la Verema de Cubelles a tot el Garraf gràcies a la 
televisió comarcal. 
 
2.2. Inici del nou curs escolar 
 
Encara no fa una setmana que va iniciar-se el nou curs escolar. Pel curs 2009-2010 hi 
ha un total de 1.941 alumnes matriculats en els set centres d’ensenyament infantil, 
primari i secundari.  



  Exp. 1.2.1.2  10/09 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com cada estiu, l’Ajuntament de Cubelles ha realitzat obres de manteniment i millora 
en les llars d’infants (de titularitat municipal) i en els centres d’ensenyament infantil i 
primari (de titularitat autonòmica). Per avançar-se als problemes que cada hivern 
sorgien amb la calefacció, s’ha fet una posada a punt i una revisió de tots els sistemes, 
substituint reguladors i termòstats per evitar pèrdues d’energia i millorar-ne l’eficàcia. 
Igualment s’està fent una renovació i millora de les xarxes elèctriques del centres de 
primària. 
 
La tasca més important d’aquest estiu ha estat l’ampliació dels instal·lacions 
provisionals que ocupa el CEIP Mar i Cel. La regidoria d’Ensenyament ha destinat més 
de 40.000 € en les tasques necessàries per a aquesta ampliació, així com per 
l’ampliació del pati de l’escola i l’adequació del que disposa el SES Les Vinyes. En 
aquest mateix centre de secundària, també s’han instal·lat dos nous mòduls que 
permeten duplicar l’oferta educativa. 
 
2.3. Conveni Mercadona 
 
El passat dia 9 l’Ajuntament i Mercadona van signar un conveni de col·laboració que ha 
de permetre la creació d’una cinquantena de llocs de treball, destinats preferentment a 
veïns i veïnes de la vila, en el nou centre comercial que l’empresa valenciana obrirà al 
sector del Residencial Les Salines. Aquest acord compleix un dels compromisos 
programàtics recollits al Pla de Mandat 2007-2011, que estableix la voluntat de 
promoure la creació de noves empreses i noves fonts d’ocupació entre la població 
local. 
 
2.4. Inauguracions Pla E 
 
Les primeres actuacions contemplades en el Pla E ja han estat inaugurades. Es tracta 
dels Jardins Gaudí i les obres d’ampliació del clavegueram a l’alçada de l’avinguda de 
la Riera que van quedar inaugurats el dia 12 de setembre. 
 
Aprofitant les obres del clavegueram, l’Ajuntament de Cubelles ha decidit convertir un 
dels carrils entre la C-31 i l’avinguda Onze de Setembre en una rambla de vianants 
paral·lela a la riera del Foix. La remodelació de l’espai consisteix en l’eliminació d’un 
dels carrils de vehicles en aquest tram de la via i doblant el sentit de l’altre. A partir de 
la mitjana de gespa i fins al mur del riu, s’ha construït la rambla de vianants. Aquesta 
està formada per una lloseta de formigó de color vermell terròs i disposa, a més d’un 
ampli espai per a passejar, d’un carril bici que enllaça amb el del nou pont sobre el riu 
Foix i que arriba fins a l’institut de secundària. En una segona fase l’Ajuntament té 
previst dotar aquest espai amb mobiliari urbà i un nou enllumenat. 
 
2.5. Contes relats de terror  
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La regidoria de Promoció Cultural ha obert la convocatòria de la 2ª edició del concurs 
de relats breus i monòlegs de terror. Fins el 25 de setembre els majors de 14 anys 
podran presentar les obres a la mateixa regidoria i un jurat qualificat les analitzarà i 
valorarà. Novament la nit dels difunts, el 31 d’octubre, serà l’escenari d’entrega de 
premis en una gala que tindrà lloc al cinema Mediterrani a partir de les 20h. 
 
2.6. Obres façana del bar del poliesportiu 
 
A principis de mes van iniciar-se les obres d’arranjament de la façana del restaurant del 
poliesportiu de Cubelles així com la façana de la piscina. L’actuació té com a objectiu 
reparar tots els desperfectes de la façana exterior i de les teulades. 
 
2.7. Subvenció POUM 
 
L’Ajuntament ha rebut l’aprovació d’una subvenció de la conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques de 50.000 € per la qual havia presentat una sol·licitud el 
passat mes de maig. La subvenció té per objecte finançar la redacció del Pla                      
d’ Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) que actualment es troba immers en el 
procés participatiu iniciat fa uns mesos. Properament l’ Ajuntament convocarà una 
sessió informativa on es farà la devolució dels resultats extrets de les jornades 
participatives de fa uns mesos. 
 
2.8. TDT 
 
L’ Ajuntament de Cubelles a través de la regidoria de Comunicació és conscient dels 
problemes de recepció que està ocasionant la TDT. Malgrat no ser una competència 
municipal, el Consistori pren nota de tots els problemes que els traslladen els veïns i ho 
transmeten als òrgans competents a fi i efecte de trobar una solució. En aquest mateix 
sentit l’Ajuntament va mantenir una reunió a la secretaria de Telecomunicacions de la 
Generalitat de Catalunya per exposar la problemàtica local. A principis d’octubre es 
mantindrà una trobada entre el secretari General de Telecomunicacions, sr. Jordi 
Bosch, i tècnics de la Generalitat on s’hi convocaran els representants de les 
associacions de veïns, instal·ladors de Cubelles i agents de propietat immobiliària que 
gestionin comunitats de veïns al municipi. La voluntat d’aquest Ajuntament és mediar 
entre les dues parts per tal de què els veïns puguin traslladar les seves preocupacions i 
queixes envers la recepció de la TDT i poder trobar solucions que satisfacin a tothom. 
 
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 de 
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l’adopció dels  Decrets de l’Alcaldia  núm. 687 al 835 de la legislatura 2007-2011:  
 
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 dels decrets números: 632/719/720/741/739/745/767/721/740/742/792 
/791 / 677/678/812  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE LA CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT AL 
***AMB L’EXERCICI DE L’ADVOCACIA. 
 
Atès que ***, amb DNI *, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cubelles, de l’escala 
especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria caporal de la 
policia local, sol·licita mitjançant registre general d’entrada número */* de *, que li sigui 
concedida la compatibilitat de l’exercici de l’advocacia amb l’activitat com a funcionari 
de l’Ajuntament de Cubelles 
 
Vist l’informe número 151-2009 del Departament de Recursos Humans. 
 
Atès que la segona activitat per la qual *** demana la compatibilitat no incorre en causa 
d’incompatibilitat legal. 
 
Vist allò que diu l’article 6.7 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i 
Cossos de Seguretat. 
 
Vist allò que diu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. 
 
Atès que el reconeixement de compatibilitat o la declaració de la incompatibilitat és 
competència del Ple de la Corporació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de setembre de 2009. 
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Per tot això, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Concedir a ***, l’autorització de compatibilitat amb l’exercici de l’advocacia, 
compatibilitat que queda expressament condicionada al següent: 
 
a) L’exercici de l’advocacia no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de 
l’interessat, i restarà automàticament sense efectes en cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 
 
Així mateix, no serà excusa a la falta d’assistència al lloc que treball quan sigui requerit 
pel seu càrrec, ni al endarreriment, negligència o descuit en l’exercici de les seves 
funcions. 
 
b) La suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada, no pot superar 
la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. 
 
c) No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat 
d’advocacia. La qual cosa inclou que no podrà utilitzar el seu càrrec públic per a 
promocionar, captar clients per a sí mateix o per altres professionals del seu àmbit. 
 
d) No podrà exercir per sí mateix o mitjançant substitució, l’activitat objecte de 
compatibilitat,  ja sigui per compte pròpia o sota la dependència o al servei d’entitats o 
particulars que es relacionen directament amb les que desenvolupi el Departament, 
Organisme o Entitat on estigués destinat. 
 
 
SEGON.- Disposar la inscripció de la compatibilitat en el Registre de Personal als 
efectes corresponents i donar trasllat al Consell Superior de la Funció Pública d’acord 
amb allò que estableix la disposició addicional 3ª de la Llei 53/1984. 
 
La Sra.  Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Miquel comenta que ICV s’ abstindrà perquè els temes de compatibilitat són 
negociacions que es fan directament amb el govern i li desitgen molt d’ èxit a *** en el  
nou càrrec. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC hi votarà a favor i que confien que *** durà a terme 
aquesta nova funció atenint-se estrictament a les regles deontològiques i ètiques. 
Afegeix que és un dret del ciutadà, no reconegut per la llei però sí per la jurisprudència. 
 
 Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 12 vots a favor (3 del PSC, 4 de CIU,      
1 d´ERC, 2 del PPC, 1 d’ICB i 1 d’EC-FIC) 4 abstencions ( 4 d’ICV ) i  cap vot en 
contra. 
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6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2008 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2008 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un informe favorable en data 
28 de juliol de 2009. 
 
Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 4 d’agost de 2009 amb número 185,  pel període 
reglamentari, no s’han formulat al·legacions i la Comissió Especial de Comptes, en 
data 14 de setembre de 2009, ha dictaminat favorablement el Compte General format 
tot acordant la seva elevació al plenari. 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre EHA/4041/2004 de 23 de  
novembre) i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, 
la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2008 integrat per: 
 
1. Compte General 
- Balanç de situació.  
- Compte de resultat economicopatrimonial. 
- Liquidació del pressupost, essent en tancar l’exercici el resultat pressupostari ajustat 
de 2.185.795,96€. 
-Memòria, essent el romanent de tresoreria per a despeses generals de 6.922.274,79€. 
 
2. Annexos al Compte General: 
- Acta d’arqueig. 
- Notes/certificats bancaris. 
 
SEGON.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic de 2008, als òrgans de control extern d’acord amb allò establert  
a l’article 223 del TRLHL. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
La Sra. Miquel explica que ICV ha estat fent al·legacions sobre el Compte General des 
d’abans de l’any 2.000 perquè volien una auditoria externa, cosa que després de quasi  
14 anys i diferents governs no ha estat possible. Comenta que per primer cop veuen 
que s’aprova el Compte general dins del marc legal i que per tant entenen que 
comença a haver un rodatge important al departament de Serveis Econòmics, però que 
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continuen denunciant,  i per això votaran en contra, que al romanent de tresoreria hi 
hagi més de dos milions d’euros de dubtós cobrament; creuen que hi ha d’haver uns 
criteris per calcular aquesta xifra i que cada any en comptes d’anar a la baixa s’està 
anat a l’alça; finalment, demana al Govern respecte a la legalitat i transparència en la 
gestió. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 8 vots a favor (3 del PSC, 4 de CIU i       
1 d´ERC ) 4 abstencions ( 2 del PPC, 1 d’ICB i 1 d’EC-FIC ) i  4 vots en contra ( 4 
d’ICV). 
 
REGIDORIA D’ URBANISME I PLANEJAMENT 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU  
DE PONT SOBRE EL RIU FOIX EN EL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES 
(GARRAF). 
 
En data 12 de novembre de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 
“Projecte constructiu de pont sobre el riu Foix en el terme municipal de Cubelles 
(Garraf), amb un pressupost total d’execució per contracta d’1.603.013,19 euros IVA 
inclòs, redactat per l’empresa consultora CICSA. Aquest acord va ser publicat en data 
15 de novembre de 2007 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 
274. 
  
En data 16 de juny de 2008 el Ple de l’Ajuntament va acordar adjudicar definitivament a 
l’empresa EXCOVER,S.A. l’execució de les obres per un import total d’1.262.052,28 
euros. 
 
L’acta de replanteig i autorització d’inici de l’execució de les obres és de data 11 de 
novembre de 2008. 
 
Durant l’execució de les obres han aparegut circumstàncies no contemplades 
inicialment en el projecte que han donat lloc a la incorporació d’alguns aspectes no 
previstos així com a la revisió d’altres existents. 
 
En data 29 de juliol de 2009, registre d’entrada número 10338, l’empresa redactora del 
projecte presenta “Projecte constructiu modificat de pont sobre el riu Foix en el terme 
municipal de Cubelles (Garraf)”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 2 de setembre en sentit 
favorable  a la proposta efectuada pel director facultatiu de les obres i redactor del 
projecte, i determinant que l’import del nou pressupost d’execució per contracta, 
1.790.699,44 euros (IVA inclòs) representa un addicional respecte el del projecte inicial 
de 187.686,25 euros, la qual cosa representa alhora un increment del 11,70834 % 
respecte el pressupost inicial. I que paral·lelament s’haurà d’aplicar la baixa de 
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l’adjudicació inicial al projecte modificat, amb el que resultarà un nou import total 
d’1.409.817,67 IVA inclòs. 
 
Atès el director de l’obra és la mateixa persona que la redactora del projecte inicial, es 
dóna per evaquat el tràmit de proposta del director amb la redacció de la memòria de 
justificació  tècnica que consta en el nou projecte modificat  presentat a la Corporació. 
 
Atès en l’exemplar del projecte modificat presentat pel redactor del projecte hi consta el 
vist i plau de l’empresa adjudicatària de les obres, EXCOVER, S.A., es dóna per 
evaquat el tràmit d’audiència al contractista pel termini de deu dies que disposa el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) pel que fa a la proposta de modificació 
del projecte. 
 
Donat que les modificacions del projecte d’obra, segons informe vist de l’arquitecte 
municipal número 09/09, representen una variació inferior al 20% del pressupost de les 
obres, així com  que no comporten alteració substancial de l’objecte o de les 
característiques bàsiques, el procediment a seguir per aprovar la modificació és 
l’establert en l’article 43 del ROAS. 
 
Atès allò que disposa la base desena del Decret 375/2004, de 7 de setembre, pel qual 
s’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2004-2007. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de setembre de 2009. 
 
Atès allò que disposa l’article 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 
l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú pel que fa a l’avocació 
de competències, aquesta regidoria proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent acord 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del Projecte constructiu de pont sobre el riu Foix en el 
terme municipal de Cubelles (Garraf) que implica que el nou pressupost d’execució per 
contracta és d’1.790.699,44 euros (IVA inclòs). 
 
SEGON. Facultar a l'alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa EXCOVER, S.A., CICSA, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, als departaments de contractació, intervenció, serveis econòmics i 
als serveis tècnics municipals. 
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QUART.- Trametre dos exemplars del projecte modificat als Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques, així com 
justificant de la corporació d’acreditació del finançament per l’increment addicional del 
pressupost d’execució i certificat de l’acord adoptat. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament així com inserir 
l’anunci de l’acord a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta i el contingut de les modificacions. 
 
La Sra. Martínez comenta que hi ha un increment de costos arrel d’unes obres que 
considera que no formen part del projecte del pont, com l’arranjament del mur de 
darrera el Poliesportiu o els murs del tancament del pas de l’Onze de Setembre i que, 
per tant, no s’haurien d’incloure dins el projecte del pont, cosa que no vol dir que no 
s’hagin de fer. Explica que hi havia altres possibilitats com per exemple donar opció a 
altres empreses per tal de diversificar, encara que ara ja no es sabrà si s’ hagués reduït 
el cost o no; afegeix trobar a faltar un informe  d’Intervenció per avalar com anirà 
imputat aquest increment de cost,  i conclou indicant que per tot l’exposat EC-FIC hi 
votarà en contra. 
 
El Sr. Comas diu que al 2007  ICB va votar en contra  del projecte original i que com 
que això és una modificació del mateix, per coherència, votaran en contra. 
 
La Sra. Navarrete recorda que el PPC ja es va abstenir  en la votació del Ple del 16 de 
juny del 2008, on es votava l’ adjudicació de l’obra perquè no van veure clar el criteri   
d’adjudicació i diu que els seus dubtes eren fundats,  que ara es passa una modificació 
amb un increment de quasi el12%, equivalent a 187.686,25 €, i que per això votaran en 
contra. Seguidament, recorda que el pont ja està inaugurat fa dos mesos i demana 
valentia a algun membre del govern que li consta que tampoc està d’acord amb 
l’ampliació. Afegeix que ara es presenten unes modificacions que ja haurien d’estar 
incloses en el projecte; que la segona empresa que seguia en percentatge era 
Mecanotubo, 72.000 € més cara  però que incloïa  aquestes modificacions en el seu 
pressupost i que ara, en canvi, costa  187.686,25 € fer-les. 
 
Continua la Sra. Navarrete considerant molt greu que el tema de la fonamentació, que 
es fa al principi de l’obra, es presenti un cop inaugurat el pont i diu que el mur de 
tancament no es tracta d’una millora del projecte. Recorda que al Ple extraordinari i 
urgent del 12 de novembre del 2007 hi havia una modificació pressupostària de 
3.957.151,72 € i diu que un dels pressupostos era l’ entorn del Poliesportiu, pel qual es 
van destinar 304.200,79 € i que resulta que ara es posa a les obres del pont,  per la 
qual cosa vol saber quants cops s’ haurà de pagar. Finalment, diu que  els errors d’una 
empresa o del govern no els han de pagar els veïns de Cubelles i que el vot del PPC 



  Exp. 1.2.1.2  10/09 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

serà en contra. 
 
El Sr. Coch creu que el pont no està en el lloc adequat i que aquesta modificació es pot 
aprovar per Junta de Govern però es fa política d’escaparatisme. Considera que la 
diferència de l’11,70% és una desviació garrafal, que amb el que sortirà després, 
passarà del 20% i que el fet de presentar les modificacions posteriorment a la 
inauguració és una presa de pèl. Discuteix la modificació de l’ entorn que s’ ha fet i creu 
que  hauria hagut de fer-se una altra licitació. Afegeix no estar d’acord amb el tauler del 
pont, que no entén com no estaven tipificades les mesures mediambientals i creu que 
tot plegat és una excusa per justificar la quantitat dels 187.686,25 €, diners que són 
dels ciutadans. 
 
La Sra Alcaldessa explica que a l’import del projecte cal aplicar la baixa de                          
l’adjudicació. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sala la Sra. Carrasco 
 
La Sra. Alcaldessa continua explicant que quan s’obren les pliques existeixen uns 
criteris d’adjudicació i que, ara, sense tenir davant els informes no es poden generar 
dubtes. Respecte al tema de la inauguració, comenta que es va fer al juny, però que es 
van continuar les obres a l’entorn, que hi havia una demanda molt important per part de 
molts pares que portaven els fills a les escoles ja que no hi havia vorera i per 
condicionar la llera del riu per poder anar caminant o en bicicleta. 
 
En aquests moments s’ incorpora la sessió a Sra. Carrasco 
 
La Sra. Alcaldessa vol aclarir que aquesta proposta es passa pel Ple perquè                     
l’aprovació inicial va ser pel Ple i així ho marca la llei. 
 
La Sra. Navarrete diu que si l’empresa s’ha equivocat, que assumeixi les 
conseqüències. 
 
La Sra. Martínez reitera que estan d’acord en que aquestes obres calia fer-les però no 
s’ havia d’ajuntar dos projectes en un. 
 
Es sotmet a votació la proposta amb resultat d’empat, amb: 8 vots a favor (3 del  PSC, 
4 de CIU, 1 d’ ERC) i 8 vots en contra (4 d’ ICV, 2 del PPC, 1 d’ ICB i 1 d’ EC-FIC) i cap 
abstenció . 
 
Sotmesa la proposta novament a votació, continua l’empat, amb: 8 vots a favor (3 del  
PSC, 4 de CIU, 1 d’ ERC) i 8 vots en contra (4 d’ ICV, 2 del PPC, 1 d’ ICB i 1 d’ EC-
FIC) i cap abstenció. 
 
Per la qual cosa, decideix el vot de qualitat de l’alcaldessa, i la proposta queda 
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aprovada. 
 
 
8. ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha  
 
IV. PART DE CONTROL 
 
 
9. MOCIONS  
 
9.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENTESA PER CUBELLES-FIC, 
PER DEIXAR SENSE EFECTE EL COMUNICAT DE LA REGIDORIA D’OBRES I 
SERVEIS VIARIS QUE FA REFERÈNCIA A LA RESTITUCIÓ DE LES PLAQUES DE 
GUAL DEL MUNICIPI. 
 
Aquest mes de juliol passat, els veïns de Cubelles que tenen concedida una reserva de 
gual per l’entrada i sortida de vehicles en el seu immoble, han rebut una comunicació 
de la regidoria d’Obres i Serveis Viaris en la qual els hi notifica que vol procedir a la 
substitució de les plaques actuals per unes de noves que incorporen un TAG que 
permet eliminar el sistema d’enganxin-se anuals. 
 
En la mateixa comunicació es convida als titulars dels guals a adquirir el nou model de 
placa. Per fer-ho, cal que el titular ho sol·liciti mitjançant instància oficial de 
l’Ajuntament de Cubelles, a la qual hi ha d’adjuntar el rebut de l’any 2009 i abonar 
l’autoliquidació de la taxa per la restitució de la placa de gual, establerta en 15,00 €, i 
fixa l’1 de desembre de 2009 com a data límit per portar a terme la substitució de la 
placa, advertint que passada aquesta data, el model actual de placa de gual deixarà de 
tenir efecte. 
 
Atès que tots els titulars de llicència de gual ja tenen actualment una placa oficial de 
gual de l’Ajuntament,  i que ja la van pagar quan s’els hi va concedir la llicència. 
 
Atès que els nous titulars que sorgeixin i sol·licitin una alta per llicència de gual hauran 
de pagar el mateix import establert en la ordenança, segons l’Article 6è, quota tributària 
per drets de concessió d’entrada, placa i registre, però sense l’increment d’aquests 
15,00 €, ocasionant així un greuge comparatiu respecte els que ja disposen d’aquesta 
llicència. 
 
Atès que la substitució d’aquestes plaques de gual que es vol portar a terme no es fa a 
petició dels seus titulars, sinó que es fa per imposició de l’Ajuntament, sense que ningú 
dels afectats hagi estat consultat ni informat de res, i que les raons del canvi obeeixen 
única i exclusivament al caprici del regidor de torn.  
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Atès que les noves plaques de gual que es volen implantar no oferiran cap millora real 
ni cap servei addicional al seu titular, doncs els conductors “galtes” seguiran aparcant 
igual davant del gual, tant si la placa te TAG com si no en te, i si es dona aquest cas i 
la Policia Local ha d’intervenir per retirar el vehicle, la Policia actuarà igual, tant si el 
gual està al corrent de pagament com si no ho està, perquè el no pagament de la taxa, 
que pot ser degut a diversos motius aliens a la voluntat del titular, no invalida de forma 
automàtica la condició de la llicència de gual. 
 
Atès que pel control de pagament de la  taxa de gual no es necessari el TAG, doncs a 
l’Ajuntament hi ha el padró de guals, com hi ha el padró de nínxols o el padró 
d’escombraries, entre d’altres, i ni els nínxols ni els contenidors d’escombraries porten 
un TAG incorporat per controlar si els titulars del servei estan o no al corrent de 
pagament de la taxa. Seria absurd. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal d’Entesa per Cubelles-FIC proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Que s’anul·li la taxa de 15,00 € que l’Ajuntament vol aplicar als ja titulars de 
llicència de gual, per la restitució de la placa, i que sigui el propi Ajuntament qui es faci 
càrrec de totes les despeses que suposarà el canvi de les plaques de gual actuals per 
les noves amb TAG incorporat, tant les del cost material de la nova placa com les 
derivades de la seva col·locació a la façana de l’immoble.  
 
SEGON.- Que es retornin els 15,00 € als possibles titulars de llicència de gual que ja 
hagin abonat aquesta taxa. 
 
TERCER.- Instar a l’Ajuntament que faci les gestions i actuacions necessàries davant  
els propietaris de les plaques de gual no legalitzades per tal de procedir a la seva 
immediata retirada. 
 
QUART.- Que es comuniqui l’adopció d’aquests acords a tots els titulars actuals de 
llicència de gual del municipi, i es deixi sense efecte el comunicat tramés per la 
regidoria d’Obres i Serveis Viaris. 
 
La Sra. Martínez comenta que li hagués agradat tenir el suport de la  resta de grups 
polítics  en aquesta moció i els demana que  ho reconsiderin. 
 
En aquests moments s’ absenta  de la sessió la Sra. Cuadra. 
 
La Sra. Martínez diu que no troba just que per descobrir els il·legals paguin injustament 
els que estan de forma legal i que ha de ser l’Ajuntament el que assumeixi aquest 
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cost.. 
 
En aquests moments s’ incorpora  a la sessió la Sra. Cuadra. 
 
El Sr. Comas comenta que no poden donar suport a aquesta moció perquè tot i la 
fórmula presentada pel govern, creu que no seria just que l’import d’aquests 15 € 
repercutís en tota la població de Cubelles. No obstant, diu tenir dubtes de que aquest 
sigui el millor sistema perquè desconeixen el cost de manteniment i opina que 
finalment, la bondat o no d’aquest sistema dependrà de la voluntat política del regidor. 
Per tot això, diu que no poden votar en contra però tampoc a favor, per la qual cosa  
s’hi abstindran. 
 
El Sr. Coch comenta que ICV fa anys que reclama posar ordre en el tema dels guals 
perquè entenien que hi havia una desigualtat; que desconeix per què hi ha hagut 
aquesta deixadesa amb les enganxines dels guals i per què no s’han sancionat o retirat 
guals si hi havia persones que no l’actualitzaven. Comenta que tot això és voluntat del 
govern i del regidor responsable i que li sembla bé que ara s’hagi decidit posar ordre en 
aquest tema, però no amb que hi hagi persones que hagin de tornar a pagar. 
 
El Sr. Albet  diu que la filosofia de l’Ajuntament és que pagui tothom que tingui un gual i 
que ha rebut moltes peticions de gent que té gual sol·licitant alternatives per què  
tothom que tingui gual estigui en igualtat. Explica que no es tracta d’un caprici del 
regidor de torn, ja que hi ha un equip tècnic que  considera que la millor solució és la 
del xip. Continua dient que a ell la policia li mereix un mínim de consideració, no fa el 
que li dóna la gana, com es diu a la moció. Considera que no és lògic que hagin de 
pagar tots els ciutadans, encara que no tinguin gual, i explica que a la propera  
Ordenança Fiscal es farà una modificació en el sentit que si una persona deixa de tenir 
gual i el retorna, se li retornaran els diners. També explica que s’ha fet un estudi que 
indica que entre el 13% i el 14% no paga gual, per la qual cosa s’ha cregut necessari 
fer una actuació a curt termini i creu que és un pas endavant perquè tot el que gaudeixi 
d’aquest privilegi, pagui. 
 
El Sr. Rodríguez explica que un gual resol la necessitat d’un ciutadà que al seu 
immoble ha de tenir una entrada i una sortida de vehicles però que durant molts anys  
hi ha hagut un desgavell i l’Ajuntament ha de regularitzar totes aquestes situacions, ja 
que el desgavell costa molts diners als ciutadans i s’han donat casos en què un veí ha 
trucat a la policia perquè retiri un vehicle aparcat al seu gual i trobar-se amb que la 
placa no està homologada i per tant no es pot retirar el vehicle o bé el gual no tenia la 
identificació correcta, s’ ha retirat el vehicle i el propietari del mateix ha posat denúncia. 
Seguidament, pregunta a la Sra. Martínez si EC-FIC ha fet alguna cosa per facilitar la 
feina de la policia durant aquests anys que ha governat. Afegeix que no troba gens 
seriós que la Sra. Martínez compari el padró dels guals amb el dels nínxols, primer 
perquè és de mal gust i segon perquè aquests  dos padrons no funcionen igual. 
 



  Exp. 1.2.1.2  10/09 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

La Sra. Martínez vol aclarir que el cos de policia rep l’admiració i tot el suport d’ EC-
FIC. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Lluís Pineda 
 
Per petició expressa del Sr. Rodríguez, es fa constar en acta de forma literal la següent 
intervenció de la Sra. Martínez: “Vostè no sé si quan llegeix té un problema de 
comprensió lectora o és que realment vol interpretar les coses segons a vostè li ve bé, 
llegeixi bé perquè diu “Atès que les noves plaques de gual que es volen implantar no 
oferiran cap millora real ni cap servei addicional al seu titular...” Sr Serra, i aquest titular 
vol dir que està legal, està pagant i esta complint amb les seves Ordenances Fiscals, 
doncs els conductors galtes que aparquin davant d’ aquestes plaques de gual si aquest 
titular pels motius aliens, com diu aquí, a la seva voluntat perquè pot haver-hi hagut un 
error amb el rebut bancari i se li hagi retornat el rebut i. no per culpa del titular. perquè 
vostè sap que aquestes coses han passat perquè pot haver-hi un error de número i no 
anar al seu compte, la policia tindrà que actuar perquè com que està davant d’una 
plaça de gual, la normativa, i això sembla mentida que vostè, Sr. Serra, que justament 
és el regidor d’aquesta àrea, no sàpiga que el codi de circulació en cap moment 
expressa que la policia local té que mirar si està al corrent de pagament el titular o no 
per retirar el vehicle, perquè vostè quan es va examinar em sembla, si és que s’ha 
examinat, i està legalment tenint el seu carnet de conduir, suposo que la pregunta és si 
vostè aparca davant d’ un gual, la policia li retirarà el vehicle o no?Li retirarà, 
evidentment, la policia no vindrà i li dirà:  escolti, vostè ha paga doncs miri aquest 
vehicle se li deixa aquí. La policia actuarà igual, Sr. Serra, no menteixi als ciutadans. 
Per altra banda jo li dic que la diversitat de les actuacions que vostè diu de tot aquest 
enorme desgavell que vostè esmenta, hi ha dues coses que vull comentar-li: per una 
banda, si vostè sap i és veritat això que diu, cosa que permeti’m que jo ho posi en 
dubte, perquè si vostè sap quin és l’infractor penalitzi a l’infractor però no penalitzi a la 
persona que està pagant i està legalitzada, que ara li vol cobrar 15 euros a més a més 
perquè estigui més legalitzada, em sembla que és un contrasentit. Sr. Serra. el que 
vostè està dient. Si ha demanat actuació de la policia local per retirar un vehicle a una 
persona que no està al corrent del seu pagament, ni està al dia de les seves 
obligacions, demani-li vostè responsabilitat a aquest ciutadà que ha demanat aquestes 
actuacions i demani-li vostè aquestes penalitzacions que entenc que tindria que 
demanar-li, ara, si no ho fa, vostè sabrà perquè no ho fa però no a més a més que 
estigui amb el ciutadà que està legal i que està complint amb les seves ordenances i, a 
més a més,ara, vostè li vol cobrar 15 euros per aquesta placa, no sé si ens entenem , i 
Sr. Albet: que uns no paguin i altres paguin, amb això estem totalment d’acord, i li 
llegeixo justament el punt en el qual nosaltres estem dient que entenem que tothom té 
que estar legal, entenem que tothom té que estar, no només en això, sinó en tot, per 
tant no em digui vostè que uns no paguen i els altres paguen, no, és que els que 
paguen, a més a més, paguen uns més que altres perquè vostè, ara, amb aquests els 
hi vol cobrar 15 euros amb el que ja està pagant, per tant no sé quina és aquesta 
demagògia que vostè ha volgut aquí expressar, però sigui honest i doni la cara i digui: 
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No, és que ara, a més a més, nosaltres anem a castigar el que està legal i li volem 
cobrar 15 euros per esbrinar el que està il·legal. Digui-ho clar, Sr. Albet, si vostè creu 
en el que està dient  digui-ho clar, no enganyi i voti a favor, jo ho entendré però si més 
no, no tergiversi i no digui coses que no són, i a vostè Sr. Serra li dic el mateix : sigui 
valent, afronti el que vostè està aquí aprovant i digui que vol penalitzar  aquest ciutadà 
que està al corrent del pagament. Perquè vull fer una pregunta, Sr. Serra, si hi ha un 
ciutadà que avui ve a demanar-li a vostè i ve a pagar la taxa, segons l’article 6, per 
donar-se d’alta vostè què li cobrarà a aquest senyor? El que marca la taxa, veritat? 
Vostè què farà? Perquè ja ha enviat una circular als altres, li donarà una placa que no 
porta xip o vostè li instarà en aquest senyor que vingui al gener, i li farà pagar 15 euros 
més? Expliqui-m’ho, si us plau." 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sala el Sr. Lluís Pineda. 
  
El Sr. Coch diu que és evident que ha de pagar tothom però que no estan d’acord amb 
que paguin dues vegades. Seguidament, en relació a la gent que no ha pagat, citada 
pel Sr. Albet, pregunta si se’ls reclamarà o se’ls perdonarà, perquè aleshores no es pot 
dir que tothom pagui. Continua dient que evidentment no és caprici d’un regidor, sinó 
decisions de govern i que el fet de reconèixer que es donen guals i que es lloguen 
places de pàrquing encara té doble sanció, que això s’hauria de denunciar i el Sr. 
Rodríguez hauria d’exigir una alta fiscal. 
 
El Sr. Albet reitera que la filosofia de l’equip de govern és que les persones que no 
tenen  gual no tenen per què pagar ni un duro; i que la persona que fa el canvi de gual 
pagarà 15 € en concepte de penyora i que  en el moment que torni la placa se li 
retornaran, és a dir que no paga dues vegades. 
 
La Sra. Martínez diu que a la carta que es va lliurar a les persones que tenien gual no 
hi diu res de que aquest import se’ls retornarà, i que això no es pot dir de paraula. 
 
La Sra. Alcaldessa explica hi ha un estudi de tots els guals, tant dels que tenen placa 
com dels que no, i dels que han comprat la placa a la ferreteria o on sigui, i que el 
primer que s’ha fet és revisar les dades del padró per  enquadrar  la  referència 
cadastral de la casa amb la referència del gual i que per tant el  que  s’està  intentant  
és unificar criteris i d’aquí la necessitat d’aquests xips, per evitar fets que s’ han donat 
com que un veí tregui les enganxines del gual d’ un altre, per posar-les a casa seva i 
per tant evitar la picaresca i que tothom pagui. En referència als 15 €, explica que es 
garanteix que en el moment que es vulgui donar de baixa el gual s’ haurà de retornar la 
placa i es retornaran els diners, punt que s’ afegirà a les Ordenances Fiscals 
 
Es sotmet a votació la moció, i no s’aprova per 8 vots en contra ( 3 del PSC, 4 de CIU 
i 1 d’ERC), 5 abstencions (4 d’ICV i 1 d’ICB) i 3 vots a favor (2 del PPC i 1 d’ EC-FIC).            
 
9.2 MOCIÓ PER LA MILLORA DEL FUNCIONAMENT DELS ACCESSOS PER 



  Exp. 1.2.1.2  10/09 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONES DISCAPACITADES O AMB MOBILITAT REDUÏDA ALS VEHICLES DE 
L’EMPRESA MONBUS, QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
MUNICIPALS D’ICV, PSC, CiU, ERC, ICb I EC-FIC. 
 
Atesa la noticia publicada a diversos mitjans de comunicació de la comarca, referent a 
la denúncia pública per part d’un veí del nostre municipi referent als serveis 
d’autobusos deficitaris de l’empresa MONBUS i en especial a la falta de rampes 
d'accés o plataformes elevadores en alguns dels seus vehicles i altres amb les 
mateixes malmeses.  
 
Afegint a tot això que l’estació de Renfe del nostre municipi no està habilitada per 
persones incapacitades i amb mobilitat reduïda, inclosos cotxets de nadons, encara 
que certament ja existeix el projecte per resoldre aquestes deficiències en un futur 
pròxim.  
 
La veritat es que a dia d’avui totes aquestes persones pateixen una constant 
incomunicació deguda a les deficiències en els transports públics. 
 
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Instar a l’empresa MONBUS, RENFE i a totes les empreses concessionàries 
que presten el servei de transport públic al nostre municipi i a la comarca del Garraf a 
que tots els seus vehicles siguin habilitats amb rampes d’accés o plataformes 
elevadores.  
 
Segon.- Instar a l’empresa MONBUS a que posin especial èmfasi en el correcte 
funcionament dels accessos per persones discapacitades o amb mobilitat reduïda. 
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord del Ple a l’empresa MONBUS, a RENFE, a totes les 
empreses concessionàries del Garraf, a AMICU, al Consell Comarcal del Garraf i als 
Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Sra. Martínez explica que EC-FIC s’adhereix a la moció perquè creuen que tot 
servei de transport públic ha d’estar adaptat per persones discapacitades o amb 
mobilitat reduïda i que saben que hi va haver una persona que va patir les 
conseqüències de no tenir adaptats els autobusos i com a representant del municipi la 
Sra. Martínez vol demanar excuses perquè aquest servei no ha funcionat com calia. 
 
El Sr. Comas comenta que a la Junta de Portaveus va demanar que es modifiqués el 
punt primer en el sentit de que es reflecteixi una visió de futur i que on diu  “Instar a 
l’empresa MONBUS, RENFE i a totes les empreses concessionàries que presten el 
servei de transport públic al nostre municipi i a la comarca del Garraf “ que digui “Instar 
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a l’empresa MONBUS, RENFE i a totes les empreses concessionàries que presten o 
vulguin prestar el servei de transport públic al nostre municipi i a la comarca del Garraf” 
i torna a demanar que es faci aquesta esmena. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC vota a favor de la moció però demanen que                    
s’ afegeixi un punt que digui que en totes les parades d’autobús es col·loquin seients. 
 
La Sra. Miquel comenta que estan a favor de la moció, ja que entenen que les 
empreses que tenen aquests vehicles han de treballar en la responsabilitat social 
corporativa amb certa conscienciació i afegeix que havent-hi una  llei d’accessibilitat 
aprovada no es pot permetre que aquestes empreses de transport públic no estiguin 
adaptades. 
 
El Sr. Albet vol puntualitzar que Monbus és una empresa de transport intercomarcal, 
que no depèn de l’Ajuntament sinó de la Generalitat i que l’empresa Hife, que fa el 
servei de Cubelles, sí compleix la normativa i disposa de les plataformes elevadores i 
explica que AMICU va fer una queixa a aquest municipi, la qual va ser portada a la 
Generalitat i a Monbus i que la Generalitat va donar resposta per telèfon, que aviat  
arribarà també per escrit i acaba dient que ell mateix s’ha reunit amb la persona 
afectada i amb AMICU i els dóna ple suport en la seva reivindicació. 
 
La Sra. Carrasco felicita tots els representants dels partits polítics per estar d’acord 
amb aquests moció i diu que des de la seva regidoria i arrel de la notícia que va sortir 
en premsa i coneixent els problemes que té Monbus amb les plataformes elevadores, 
van contactar amb AMICU i van creure que el millor era un recolzament per part de tots 
els grups polítics. Explica que la persona afectada va posar una denúncia al 
departament de consum de l’Ajuntament, la qual es va cursar a Monbus i a la 
Generalitat, que la Generalitat ja ha contestat al senyor afectat dient que Monbus ha 
al·legat que només va ser una vegada i diu que això no és cert i torna a agrair als grups 
polítics el recolzament públic matisant que el problema és amb autobusos interurbans. 
 
La Sra. Alcaldessa puntualitza que s’afegirà l’ esmena proposada pel Sr. Comas , però 
no així la proposada pel grup del PPC, ja que creu que es perdria el contingut i la força 
de la moció, que en el  bus interurbà si no n’ hi ha és degut a que el departament de 
carreteres de la Generalitat no ha donat l’ autorització. 
 
El Sr. Rodríguez explica que pel Departament de Carreteres  prima evitar situacions de 
risc, ja que hi ha parades molt estretes on si es posessin seients la gent hauria d’envair 
la calçada, però comenta la possibilitat de demanar  la seva reubicació . 
 
Es sotmet a votació la moció amb l’ esmena proposada pel grup d’ ICB i s’ aprova per 
unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
Per tant, la moció quedaria redactada de la següent manera :  
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“Atesa la noticia publicada a diversos mitjans de comunicació de la comarca, referent a 
la denúncia pública per part d’un veí del nostre municipi referent als serveis 
d’autobusos deficitaris de l’empresa MONBUS i en especial a la falta de rampes               
d' accés o plataformes elevadores en alguns dels seus vehicles i altres amb les 
mateixes malmeses.  
 
Afegint a tot això que l’estació de Renfe del nostre municipi no està habilitada per 
persones incapacitades i amb mobilitat reduïda, inclosos cotxets de nadons, encara 
que certament ja existeix el projecte per resoldre aquestes deficiències en un futur 
pròxim.  
 
La veritat es que a dia d’avui totes aquestes persones pateixen una constant 
incomunicació deguda a les deficiències en els transports públics. 
 
Es per tot això que es proposa al Ple de l’ Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar a l’empresa MONBUS, RENFE i a totes les empreses concessionàries 
que presten o vulguin prestar el servei de transport públic al nostre municipi i a la 
comarca del Garraf a que tots els seus vehicles siguin habilitats amb rampes d’accés o 
plataformes elevadores.  
 
Segon.- Instar a l’empresa MONBUS a que posin especial èmfasi en el correcte 
funcionament dels accessos per persones discapacitades o amb mobilitat reduïda. 
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord del Ple a l’empresa MONBUS, a RENFE, a totes les 
empreses concessionàries del Garraf, a AMICU, al Consell Comarcal del Garraf i als 
Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
9.3 MOCIÓ PER REBUTJAR LA CONSTRUCCIÓ D’UNA INCINERADORA DE 
RESIDUS A VALLCARCA , QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV, 
PSC, CiU, ERC, ICb I EC-FIC. 
 
Atès que el passat 3 de juny va aparèixer a la premsa la notícia de que la majoria dels 
partits representats al ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona havien acordat la 
construcció d’una incineradora a Vallcarca, dins el terme municipal de Sitges, i que 
només es posposava la seva aprovació durant un mes per no influir en els resultats de 
les passades eleccions europees.  
 
Atès que en aquesta zona de Sitges, limítrof amb el parc natural del Garraf, s’hi vol 
instal·lar la incineradora més gran del Principat, que tractaria fins a 450.000 tones l’any 
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de residus, i les cendres residuals que són altament contaminants es dipositarien en 
abocadors aprofitant per reomplir les pedreres properes. 
 
Atès que la instal·lació de la incineradora trenca la línia marcada pel Govern de la 
Generalitat en la proposta d’organització territorial dels nostres municipis, anant 
conceptualment en contra de les darreres accions de la Generalitat en la protecció de 
zones d’interès naturals: amb les concrecions del mateix Pla territorial de Barcelona, 
amb la creació de les Zones PEIN o la inclusió del Parc del Garraf dins la Xarxa Natura 
2000 com, també, en la pròpia política de parcs naturals.  
 
Atès que la nostra comarca, tot i l’important creixement demogràfic que ha 
experimentat en pocs anys, té la sort de mantenir zones d’elevadíssim interès natural i 
zones d’activitat agrícola i forestal que permeten un equilibri territorial i una qualitat en 
el paisatge que afavoreixen la qualitat de vida dels ciutadans que podrien veure’s 
trencats de forma important amb la instal·lació d’aquesta incineradora. 
 
Atès que creiem que s’ha de respectar l’opinió del territori en decisions tant rellevants i 
que cal establir un posicionament clar com a comarca de bon principi 
 
Es per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cubelles l’adopció dels següents: 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Rebutjar públicament la construcció d’una incineradora de residus a la 
comarca del Garraf. 

Segon.- Rebutjar públicament la utilització de les pedreres ubicades al Garraf com a 
abocadors de les cendres provinents de la crema de residus, sigui d’aquesta 
incineradora o de qualsevol altra incineradora. 

Tercer.- Recordar al Govern de la Generalitat, i a la Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) que en el Pla Territorial Sectorial 
d’Infraestructures de tracament de residus municipals 2005-2012, aprovat pel l’Agència 
Catalana de Residus, el passat 3 d’abril, es preveu aquesta incineradora en l’àmbit 
geogràfic de l’EMSHTR, i no a la comarca del Garraf. 

Quart.- Fer arribar aquest acord a l’alcalde de Sitges i a la resta d’alcaldes de la 
comarca, al Consell Comarcal del Garraf, al ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
al Conseller de Medi Ambient i Habitatge, al Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques i al president de la Generalitat de Catalunya. 

La Sra. Martínez diu que el tractament de la incineradora ha de ser un tractament 
finalista, que encara estem en els inicis del que és la brossa selectiva, que calen molts 
esforços per tal de que això vagi en augment i que es senten honrats de poder 
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presentar aquesta moció al Ple de Cubelles. 

La Sra. Miquel diu que cap òrgan de govern de l’Entitat Metropolitana de Residus havia 
aprovat que a Vallcarca hi hagués una incineradora, que només havia estat una notícia 
que havia sortit a la premsa i que ICV no estaria d’acord en que aquesta incineradora 
anés al Garraf. Afegeix també que hi ha d’haver un treball de conscienciació envers els 
residus però que s’ha de fer una ampliació de les instal·lacions a l’Àrea Metropolitana. 

El Sr. Albet  vol puntualitzar que la majoria de la brossa  de l’abocador de Barcelona va 
a parar al Garraf i que des del Garraf hi ha la responsabilitat de preservar aquest espai 
natural i intentar que formi part d’aquesta anella el pantà del Foix i fins la 
desembocadura, que s’ han d’intentar recuperar espais naturals i no que s’utilitzi el 
parc del Garraf com a abocador. 

La Sra. Alcaldessa comenta  que aquesta moció es va debatre al Ple de juliol del 
Consell Comarcal, presentada per CIU i que va ser consensuada. Explica que la 
manera d’evitar la construcció d’aquestes incineradores és fer un ús adequat de la 
recollida selectiva per què finalment no hi hagi tantes tones Afegeix que el PSC no està 
d’ acord amb la construcció de la incineradora a la comarca, que al Pla d’incineració no 
estava previst fer aquesta incineradora a Vallcarca i que per aquests motius el PSC 
dóna suport a la moció. 

Es sotmet a votació, i s’aprova la moció per unanimitat dels membres de la corporació.  
 
9.4. MOCIÓN SOBRE ASISTENCIA DE REGIDORES NO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL  PRESENTADA POR EL  GRUPO MUNICIPAL DEL PPC. 
 
El Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, 
establece en su artículo 52 que “ 1 La Comisión de Gobierno está integrada por el 
Alcalde, que la preside, y concejales nombrados libremente por él como miembros de 
la misma.2.El número de concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de 
la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros 
de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales 
que resulten de dividir por tres el número total de concejales.”. 
 
Posteriormente, en el artículo 113.3 establece que “ Tanto en las sesiones como en las 
reuniones de la Comisión de Gobierno, el Alcalde o Presidente podrá requerir la 
presencia de miembros de la Corporación no pertenecientes a la Comisión de 
Gobierno, o de personal al servicio de la entidad, al objeto de informar en lo relativo al 
ámbito de sus actividades”. 
 
En consecuencia, es posible la asistencia a la Junta de Gobierno de otros miembros de 
la Corporación no pertenecientes a la misma siempre que sean previamente requeridos 
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por el Alcalde o Presidente y con la estricta finalidad de que informen en dicha Junta de 
Gobierno en lo relativo al ámbito de sus actividades. 
 
En aplicación del citado artículo 52 del Real decreto 2568 son miembros legales de la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cubelles un número de 5, resultado de dividir 
el número legal de regidores de la Corporación -17- por 3, de lo que resulta 5,66, 
debiendo no tenerse en cuenta los decimales que resulten de dicho cociente. En 
consecuencia, constituyen la Junta de Gobierno de nuestro Municipio, además de la 
Alcaldesa, que la preside, un número legal de 5 regidores. Pero, en aplicación de la 
previsión del art. 113.3 del mismo Real Decreto, pueden ser requeridos otros miembros 
de la Corporación no pertenecientes a la Junta al objeto de informar en lo relativo al 
ámbito de sus actividades. 
 
Dado que a las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Cubelles 
celebradas durante el año 2.009 han estado asistiendo ininterrumpidamente, además 
de los regidores miembros legales de la Junta de Gobierno Municipal,  el  resto de  
 
regidores de los Partidos Políticos  que coaligan en el Gobierno Municipal, con alguna 
excepción casual. 
 
Dado que a las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Cubelles 
celebradas durante el año 2.008 han estado asistiendo ininterrumpidamente, además 
de los regidores miembros legales de la Junta de Gobierno , el resto de regidores de 
los Partidos Políticos que coaligan en el Gobierno Municipal, con alguna excepción 
casual. 
 
Dado que en prácticamente ninguna de dichas Juntas de Gobierno se refleja en el Acta 
de la misma una concreta intervención del regidor requerido por la Sra. Alcaldesa a fin 
de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades; e, igualmente, dado que, en 
buena parte de dichas Juntas, los concretos Acuerdos adoptados no pertenecían ni 
quedaban dentro del ámbito de competencias o actividades del regidor requerido por 
Alcaldía, ni se observa relación alguna con la concreta regiduría encargada a ninguno 
de los regidores requeridos, ni se observa participación alguna de los mismos en 
relación a alguno de los acuerdos a adoptar que forman parte del ámbito de otras 
regidurías, o que sean requeridos para informar por existir algún tipo de conexión. 
 
A título de ejemplo, la Junta de Gobierno Local del pasado día 1 de septiembre de 
2.009. 
 
Dado que, a preguntas del Partido Popular de Cataluña, se recibió contestación de 
Alcaldía por la cual se informa el importe percibido durante 2.008 por asistencias a 
Juntas de Gobierno por todos los miembros legales de la misma, así como también el 
importe percibido por esa misma asistencia por regidores no miembros legales de la 
misma que fueron requeridos por la Alcaldesa pero cuya información de actividades no 
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consta en Acta, ni guardan relación con el conjunto de Acuerdos adoptados en la 
correspondiente Junta de Gobierno. 
 
Dado que ninguno de los acuerdos a adoptar en buena parte de dichas Juntas 
guardaban relación con las actividades incluidas en el ámbito de los regidores no 
miembros legales requeridos, ni afectaban al ámbito de las funciones encomendadas a 
los mismos, ni por ello informaron en lo relativo al ámbito de sus actividades, 
consideramos que el requerimiento efectuado por la Alcaldesa no procedía legalmente, 
siendo incorrecta la asistencia de los regidores no miembros a dichas Juntas, y siendo 
indebidas las percepciones económicas recibidas como consecuencia de dichas 
asistencias. 
 
Dado que el criterio rector que debería de adoptar la Alcaldía, designada por el Partido 
de los Socialistas Catalanes, es el de recortar gastos superfluos o no necesarios, más 
en un momento de profunda crisis económica y en el que desde su propio Partido se 
prevé un aumento de los impuestos a los ciudadanos a fin de cubrir gastos. 
 
Es por todo ello por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los 
siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- la cesación inmediata de los requerimientos por parte de la Sra. Alcaldesa 
a regidores no miembros legales de la Junta de Gobierno para asistir a las mismas 
cuando el conjunto o totalidad de acuerdos  a adoptar en ellas no entre dentro del 
ámbito de competencias o actividades de los regidores requeridos, tratándose de 
acuerdos pertenecientes al ámbito de otras áreas o regidurías, siempre que no quede 
debidamente justificado por cualquier otro motivo o causa dicho requerimiento para que 
los mismos informen en lo relativo al ámbito de sus actividades. 
 
SEGUNDO.- La creación de una Comisión especial integrada por un regidor de cada 
uno de los Grupos políticos integrantes del Pleno a fin de analizar y concluir, en 
relación con cada una de la Juntas de Gobierno celebradas durante esta legislatura, en 
cuáles de ellas se han producido, en atención a los criterios legalmente establecidos, 
requerimientos indebidos por parte de la Alcaldesa a una concreta Junta de Gobierno, 
y, en consecuencia, una asistencia indebida de un regidor no miembro, atendiendo a 
que ninguno de los acuerdos a adoptar formaban parte de su regiduría ni han sido 
requeridos concretamente en la Junta para informar sobre el ámbito de sus 
actividades, y así conste debidamente en el correspondiente Acta de la Junta de 
Gobierno. 
 
TERCERO.- En atención al resultado del anterior estudio de la Comisión Especial , y a 
continuación, requerir a cada uno de los regidores cuya asistencia a la Junta haya sido 
indebida, por haber sido indebido el requerimiento efectuado, a devolver a las Arcas 
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Municipales los importes percibidos por dichas asistencias. 
 
CUARTO.- Que la Comisión Especial valore, por sí misma o debidamente asesorada, 
la corrección legal de la conducta puesta de manifiesto en este escrito según resulte 
del previo estudio detallado en el acuerdo segundo, y en su caso, inste a una revisión 
de oficio de sus propios actos por el Ayuntamiento o a interponer las acciones 
contencioso administrativas y/o penales que se consideren procedentes, o en su caso 
a elevar los resultados del estudio de la Comisión Especial al Ministerio Fiscal por si de 
las actuaciones aquí detalladas, y de cuantas otras estén relacionadas con los hechos 
descritos, pudiere resultar la existencia de delito de malversación de caudales públicos 
o de cualquier otro que la Autoridad Judicial estime concurre la tipificación. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que és costum presentar les mocions a la Junta de 
Portaveus i que lamenta que els representants del PPC no hi assistissin. 
 
La Sra. Navarrete diu que per això és d’ urgència 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que no li veu la urgència per cap lloc però demana al Sr. 
Alamán que expliqui els punts per poder passar a la votació de la urgència. 
 
La  Secretària General demana la paraula a l’alcaldessa, i diu que tot i que tingui forma 
de moció el contingut és d’ un prec, per la qual cosa pot ser debatut però mai votat. 
 
El Sr. Alamán en resposta diu que si com a acord s’està proposant el cessament 
immediat d’ uns requeriments és un acord de Ple 
 
La  Secretària General explica que el Ple no té aquesta competència sobre l’Alcaldia, 
la qual té plena potestat per convidar a la Junta de Govern a qui consideri, amb la qual 
cosa això no pot ser mai legalment una moció ni es pot votar perquè donaria lloc a un 
acord il·legal. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que deixarà que es voti la urgència però sense explicar-ho ni 
fer l’ exposició. 
 
Es sotmet a votació la proposta amb resultat d’empat, amb: 8 vots a favor (4 d’ ICV, 2 
del PPC, 1 d’ ICB i 1 d’ EC-FIC), 8 vots en contra (3 del  PSC, 4 de CIU, 1 d’ ERC) i   
cap abstenció . 
 
Sotmesa la proposta novament a votació, continua l’empat, amb: 8 vots a favor (4 
d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ ICB i 1 d’ EC-FIC), 8 vots en contra (3 del  PSC, 4 de CIU, 1 
d’ERC) i cap abstenció . 
 
Per la qual cosa, decideix el vot de qualitat de l’alcaldessa, i la urgència no s´aprova.  
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10 . PRECS I PREGUNTES 
 

 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 

 
1.  La Sra. Martínez, prega que es restitueixi de forma immediata la senyalització dels 
dos passos de zebra dels extrems del nou pont del riu Foix i que el més aviat possible 
es facin les obres per adaptar-los a les persones amb mobilitat reduïda. 

 
 

Precs del grup municipal del PPC 
 
1. El Sr. Alamán prega el cessament  dels requeriments a regidors que no són 
membres  legals de la Junta de Govern per assistir retribuïdament a les mateixes quan 
el conjunt  d’ acords a adoptar en aquestes no entri dins l’ àmbit de competències dels 
regidors requerits. 
 
2. El Sr. Alamán prega la creació d’ una Comissió Especial integrada per un regidor de 
cadascun dels grups polítics integrants del Ple amb la finalitat d’ analitzar en quines 
Juntes de Govern d’ aquesta legislatura s’ han produït requeriments indeguts, i en 
conseqüència una assistència indeguda. 
 
3. El Sr. Alamán, pel mateix criteri, prega que s’ anul·lin les Juntes Deliberants sempre i 
quan  no siguin necessàries. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió la Sra. Miquel 

 
 
Precs del grup municipal del ICV 
 

1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, respecte a l’estat de la discoteca prega que 
el govern adopti les mesures necessàries per tancar l’edifici i condicionar l’entorn o 
enderrocar-lo. 
 
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, entrant en el tema de reordenació territorial, 
prega que el govern reconsideri l’ubicació del supermercat Mercadona . 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, en referència als contenidors de reciclatge i 
recollida de deixalles fa tres precs: que es faci una revisió del servei de recollida 
selectiva i escombraries en general i es  reforcin els horaris de la recollida, en especial 
en els períodes previsibles d’augment de població, que es doti la deixalleria d’un 
contenidor o espai auxiliar perquè quan hi hagi saturació dels contenidors existents cap 
veí hagi de tornar a casa amb les escombraries i que s’ adeqüi la deixalleria per a fer 
els lliuraments més accessibles i dotar-la del sistema de lliurament de rebuts.  
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En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Miquel. 
 

Precs del grup municipal del PSC 
 

1. La Sra. Carrasco recorda que a l’últim Ple va fer un prec al PPC per què li donessin 
la informació de les famílies que tenien problemes per pagar la llar d’infants i diu que 
després de 62 dies, o bé aquesta família no tenia aquesta necessitat, o bé l’afirmació 
del PPC no era veritat, i que qualsevol de les dues coses li sembla un exercici de 
demagògia  política molt greu. 
 
 La Sra. Navarrete contesta que l’ Alcaldessa ja ha parlat amb aquests senyors. 
 
 La Sra. Alcaldessa explica que la Sra. Navarrete li va passar les dades d’ una
 persona però que ella no tenia per què saber que era la mateixa a la que es va 
 fer referència al Ple. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Alamán 
 
El Sr. Grau vol matisar dues coses: respecte la proposta de moció o prec del PPC, que 
ha quedat cobert l’ objectiu  del PPC de tractar un tema que els preocupa, perquè ha 
estat tractat adequadament, no com a moció, però sí com a prec, i que  per tant no es 
vulnera el dret de cap grup municipal ni de cap regidor.  
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Alamán 
 
2. El Sr. Grau continua dient que la segona cosa que vol matisar  és que el govern està 
obert a que es tractin tots els temes i prega que el PPC valori que la forma potser ha 
estat excessivament abrupta, sobretot tenint en compte que a l’última Comissió 
Informativa no es va dir res d’aquest tema i que a l’última  Junta de Portaveus no va 
assistir cap dels representants del PPC . 
 
3. El Sr. Grau comenta que a l’última Junta de Portaveus es va parlar d’avançar 
conjuntament en no contribuir a fomentar la foscor en temes que acaben alterant la 
convivència ciutadana i cívica,  que pensa que les formes violentes i abruptes també              
s’han de denunciar i per tot això fa un prec, demanant que amb rigor els representants 
del PPC s’ afegeixin a treballar conjuntament aquest tema als òrgans que correspongui 
i que a la propera Comissió Informativa o Junta de Portaveus, amb l’assistència dels 
assessors jurídics i econòmics de l’ Ajuntament, aquest sigui un dels primers temes 
que es posi sobre la taula. amb la col·laboració de tots els grups polítics. 
 

La Sra. Navarrete contesta que s’hauria de tractar amb la mateixa 
contundència la violència verbal o falta de respecte que ha tingut el Sr. Albet 
cap a alguna regidora  o bé el fet que CIU hagi estripat mocions 
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presentades pel PPC sense haver-les llegit, que això és una falta de 
respecte democràtic. Afegeix que el PPC està fiscalitzant perquè és la seva 
obligació pel fet d’ estar a l’oposició i que continuaran dient que no saben 
encara  què són  les Juntes Deliberants perquè no tenen cap acta, però que 
creuen que consisteixen en prendre un cafè i cobrar  200 €. 

 
 

Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 
 

1.  La Sra. Martínez  diu que les preguntes que fan des d’ EC-FIC no es concreten  les 
respostes, demana que es contestin les preguntes  amb seriositat, rigor i concreció i 
per això demana que el govern torni a contestar la següent pregunta: S’ han fet 
gestions pertinents per obtenir el guardó de bandera blava a la platja de La Mota? Si 
s’han fet, quin ha estat el seu resultat?, si no s’ han fet, per quin motiu no es fan?. 
 
2. La Sra. Martínez comenta que a la Web de l’Ajuntament s’anuncia que aquest estiu 
a les platges de Cubelles s’han registrat puntes de 45.000 banyistes, i pregunta: És 
aquesta la xifra que es volia donar o hi ha una errada de transcripció? Qui ha fet 
aquesta estimació? 
 
3. La Sra. Martínez diu que als darrers mesos s’han dut a terme obres de millora del 
clavegueram a l’Avinguda de la Riera i que l’Ajuntament ha aprofitat per fer 
modificacions en aquest tram de via,c om ara un carril bici i una rambla per a vianants, 
cosa que ha duplicat el trànsit de vehicles, però que en canvi s’ha perdut l’ocasió de 
soterrar la línia d’ alta tensió i millorar l’ entorn paisatgístic i per aquest motiu pregunta 
Per què s’ ha deixat perdre aquesta oportunitat i no s’ ha soterrat la línia d’alta tensió 
de l’Avinguda de la Riera? 
 
4. La Sra. Martínez  fa referència a l’edició del Diari de Vilanova de data 18 de 
setembre, a la qual hi apareix el titular “Resolts els problemes de la xarxa de 
clavegueram  i diu que dilluns i dijous  passat va ploure i no sembla que les obres hagin 
resolt res ja que el pas sota la via va quedar més inundat que altres vegades,     d’ igual 
manera que els trams més propers a l’ Avinguda Ausiàs March, on es va haver de tallar 
la circulació. També comenta que pel sobreeixidor segueix sortint de tot i que les 
aigües fecals continuen inundant i contaminant tot l’entorn de la riera i  pregunta Quins 
són els problemes que    s’ han resolt amb les obres d’ ampliació de la xarxa de 
clavegueram que s’ han dut a terme a l’ Avinguda de la Riera? Han quedat resolts els 
problemes de xarxa de clavegueram tal com indica el titular del diari? 
  

 
Preguntes del grup municipal del PPC 

 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta: Es pensa posar alguna solució al problema de la manca 
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de llum a l’Avinguda Onze de setembre, a l’ alçada del Poliesportiu? 
    
2. La Sra. Navarrete pregunta: En quin punt es troben les converses amb l’empresa 
que anava a construir l’hotel? 
 
3. La Sra. Navarrete pregunta: En quin punt es troben les converses amb Endesa? 
 
4. La Sra. Navarrete pregunta: Pensa el govern suprimir les Juntes Deliberants ? 
 
La Sra. Martínez intervé per demanar la correcció de l’Edicte que apareix publicat al 
BOPB referent a l’aprovació del tema de les Llars d’ infants, ja que al Ple anterior es va 
aprovar que no es posaria que el mes de juliol és gratuït sinó que no es giraria rebut. 
 

 
Preguntes del grup municipal d’ ICV 
 
 

1. El Sr. Narcís Pineda explica que la Regidoria d’ Esports per aquestes dates negocia 
amb les entitats l’ús de les instal·lacions del Poliesportiu i que aquesta temporada, el 
cap de la Policia  va  mitjançar  entre el Club de bàsquet i el d’hoquei perquè aquests 
coincidien en horaris, aconseguint que el Club de bàsquet no entrés a la pista, però en 
vista de que es preveien mobilitzacions per part d’aquest  Club, l’alcaldessa va 
convocar al govern a una reunió amb les entitats i el cap de la Policia local per arribar a 
un acord i per aquests motius pregunta: No té altres funcions el cap de la Policia local 
que anar a posar pau entre les entitats i el govern? Cada reunió que hi hagi entre 
associacions, entitats etc i l’Ajuntament es donaran ordres al cap de la Policia local a 
intervenir. si no hi ha acord? 
 
   

El Sr. Rodríguez explica que se li va demanar al cap de la Policia que fes la 
mediació perquè hi havia hagut prèviament una situació molt  desagradable 
amb actitud bel·ligerant  i diu que si bé no és la feina del cap de la Policia 
calia una persona que fes de mitjancer,  que malauradament no va  sortir un 
resultat positiu de la reunió amb les entitats i en aquells moments el paper de 
mitjancer del cap de la Policia va deixar d’ existir. 

 
En aquests moments s’ absenta de la sala la Sra. Carrasco 
  

La Sra. Alcaldessa explica que a la reunió no va convocar a tot el govern, 
sinó al regidor i al Tècnic d’Esports i també al Cap de la Policia, però  perquè 
el president d’ n dels clubs li va enviar un mail en que li comentava que          
l’entrevista que havia tingut amb el Cap de la Policia no havia estat gaire 
correcta i posteriorment, a la reunió li va demanar disculpes. També afegeix 
que  al final les entitats van arribar a un acord. 
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En aquests moments s’ incorpora a la sala la Sra. Carrasco 
 
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, en referència al projecte de millora dels 
carrers del casc antic pregunta: Quin és l’àmbit d’ actuació com a casc antic?Quins són 
els carrers en els que es farà aquesta actuació? 
 
En aquests moments s’ absenta de la sala a Sra. Martínez 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, pregunta: Per què a la festa de la Verema 
només hi havia dos restauradors? Per què una setmana abans s’anul·la la presentació 
de les pubilles i a la mateixa festa s’anuncia que es continuarà fent? Qui ha organitzat 
la Verema? 
 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, diu que continua havent-hi inundacions, 
malgrat  les obres de millora del clavegueram que s’ han fet en els últims anys, les 
últimes les de la riera, i per això pregunta: Què està passant?  
 
5. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, parla de l’incompliment de l’empresa que ha 
fet l’ asfaltat del carril bici a la zona de la riera ja que no ha respectat els passos de 
minusvàlids i pregunta:  Què ha passat? Quines empreses ignoren això? 
6. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, vol saber: Per què els passos de vianants en 
aquesta zona no estan adaptats per a minusvàlids o persones amb mobilitat reduïda? 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sala la Sra. Martínez 
 
7. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, en referència al tema de Mercadona diu que  
s’ha dit que s’ocuparan 50 llocs de treball però que creu que és una decisió política per 
omplir les arques i pregunta: En quina data es va fer l’obertura de propostes? Quantes 
empreses es van presentar? Quin va ser l’import de sortida del valor dels terrenys? 
Quina és la quantitat que l’empresa pagarà? Quina és la reacció dels comerciants de 
Cubelles al respecte? Ha parlat el govern amb l’Associació de Comerç? Creu el govern 
que la manera d’actuar aplicant el més fàcil ajuda a la bona planificació del comerç de 
Cubelles? A quina mesa de participació ciutadana es va proposar la necessitat de 
posar més supermercats al municipi? Per què no es promociona el comerç tradicional 
al casc antic abaratint els costos d’implantació? Ha pensat el govern quants llocs de 
treball estables de famílies de Cubelles destruiran amb l’implantació de més m2  de 
zones comercials d’ quest tipus? Quants llocs de treball reals ocuparà la gent de 
Cubelles? No pensa el govern que es tracta de llocs de treball precaris, iguals que els 
del pla Zapatero? 
 

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

en el Ple ordinari del 20 de juliol de 2009 
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1. La Sra. Martínez comenta que en el Ple de 20/10/2008 van preguntar per què no es 

feia el manteniment de  les jardineres del C/Josep Irlà i qui supervisava la feina de 
les empreses de manteniment. Diu que el Govern va contestar que no estaven 
incloses en el contracte de manteniment de les zones verdes formalitzat per                      
l’ anterior Govern però que es prendrien les mesures oportunes i pregunta Les 
mesures consistien en deixar morir totes les plantes, que és com estan? Encara no 
han tingut temps d’ incloure-les al contracte de manteniment? Qui supervisava  la 
feina de les empreses de manteniment i qui les supervisa? 

 
En aquell moment des de la regidoria de Medi Ambient i d’Obres i Serveis Viaris es 
va considerar oportú plantejar-se la possibilitat de retirar les esmentades jardineres, 
per la qual cosa no es va procedir ni a replantar-les ni a incloure-les en el contracte 
de manteniment (que supervisava i supervisa la regidoria de Medi Ambient).   

 
2. La Sra. Martinez pregunta Quan pensa el Govern fer retirar totes les pancartes 

publicitàries col·locades en motiu de les eleccions europees? 
 
 Les pancartes publicitàries cal que siguin retirades pels partits polítics, tot i amb això 

actualment ja se’n retira. 
 
3. La Sra. Martinez diu que la barana del nou pont no compleix  la normativa de 

seguretat, per la qual cosa es mantenen les malles de color taronja , i que com que 
hi ha massa separació entre barrot i barrot pot ser perillós per a la mainada, per això 
pregunta Com i quan es pensa subsanar aquesta anomalia?Qui ha dissenyat la 
barana? Fins quan hi seran les malles? 

 
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.  
El disseny de les baranes del pont del riu Foix no incompleixen amb cap normativa 
que li sigui d’aplicació. 
(S’adjunta informe DF) 
 

4. La Sra. Martinez ,en referència a les noves construccions, diu que no s’ ha tingut en 
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compte cap actuació per garantir l’ accessibilitat al nou pont,i pregunta Perquè no 
compta amb rampes a cap dels dos passos de vianants?A les obres de 
pavimentació del C/Mossèn Cinto Verdaguer Per què no s’ ha previst                        
l’ accessibilitat?  
 

 El projecte modificat compleix amb tots els paràmetres d’accessibilitat en espais 
urbans d’acord amb el que es regula 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. 

 
5. La Sra. Martinez diu que  la nova zona d’ aparcament de l’ Hospital de Sant Camil és 

de pagament i pregunta  Com a Ajuntament adherit al Consorci Sanitari del Garraf 
pensa el Govern  presentar una moció a la qual es pugui adherir el partit que així ho 
consideri oportú  per demanar que aquesta no sigui de pagament?  I ja que no es 
disposa d’ autobús des de Cubelles i si no pensen fer la moció pregunta Tenen 
pensat cobrir el trajecte mitjançant transport públic? 
 
L'alcaldessa de Cubelles com a representant en la Junta de Govern del Consorci 
Sanitari del Garraf, ja va plantejar aquesta qüestió. Hi ha el compromís de traslladar 
al departament responsable la petició en nom del municipi de Cubelles. 
 
La proposta recull un transport directe des de Cubelles o enllaçar d'una forma més 
efectiva els vehicles. 

 
6. La Sra. Martinez, respecte la planta incineradora que es vol situar a Vallcarca, 

pregunta al Govern Pensen fer alguna moció conjunta? Sí. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 20 de juliol de 2009 
 
1.  La Sra. Navarrete pregunta Les pistes de frontó eren una de les instal·lacions 

esportives a les quals es va comprometre l’ empresa adjudicatària del complex mixt 
hoteler ? 

 
En JGL dimarts 22.09.09 l’adjudicació provisional de les obres de dos frontons se 
l’adjudica a Celso Portela Construcciones S.L., i en principi no té res a veure amb el 
Complext. 

 
2. La Sra. Navarrete  comenta el lamentable estat dels jardins i demana que s’ adjuntin 

en acta unes fotos que aporten , entre d’elles del parc de l’ Avinguda Prat de la Riba.  
 
Des dels Serveis Tècnics Municipals es té en compte la queixa exposada per tal de 
prendre les mesures oportunes.  
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3. La Sra. Navarrete adjunta també fotos de l’ aparcament municipal del C/Pompeu 
Fabra  del qual diu que no hi ha entrada condicionada  encara que està senyalitzat 
amb una placa. 

 
L'aparcament previst per en cas de saturació els carrers de la mota  el rebaixar les 
voreres estem pendents de la proposta dels serveis tècnics que està en funció del 
seu ús posterior a fi de no realitzar el treball dues vegades. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 
en el Ple ordinari del 20 de juliol de 2009 
 
1. La Sra. Miquel pregunta Què costarà a la població la indemnització del ***? Explica 

que va ser acomiadat per procediment sancionador però que ha guanyat el judici. 
 
S’ha presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la 
sentència dictada pel Jutjat de lo Social de Barcelona, per tant aquesta no és 
definitiva. 
- La indemnització per la qual ha optat el treballador (podia haver optat per la 
readmissió) és la següent:  ha estat considerat com un acomiadament improcedent, 
per tant: 45 dies de salari per any de servei: 36.982,50 €. 

 
2. La Sra. Miquel en referència als mòduls que es van posar davant un bar del passeig 

Marítim diu que la Sra. Alcaldessa va agafar un compromís de fer un estudi sobre el 
possible canvi de situació dels mòduls i pregunta Quin ha estat aquest compromís? 

 
 Es va arribar al compromís de mantenir una reunió al final de la temporada amb els 

veïns i propietaris del sector Marítim per tractar el Pla d’usos, accessibilitat i millores 
del Passeig Marítim. 

 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, fa referència als Decrets de l’ Alcaldia 663, 

664 i 665 relatius a un expedient de declaració de ruïna i pregunta Hi ha informes al 
respecte d’ aquests tres edificis? Són particulars o municipals?Els informes s’ han 
realitzat d’ ofici o a instància de particular?      

 
 Sí , hi han informes municipals d’aquests edificis que són particulars. Pel que fa a 

l’habitatge del carrer Abdon Almirall núm.3 de Cubelles ha estat a instància de 
particular (Decret 663). 

 
Pel que fa a l’habitatge del carrer Abdon Almirall núm.5 de Cubelles i carrer del Mig, 
25 de Cubelles, edificis correlatius a l’anterior denunciat del carrer Abdon Almirall ,3 : 
ha estat d’ofici per acta de l’inspector d’urbanisme (Decret 664), arrel de la visita 
efectuada a l’edifici denunciat. 

 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta On ha pagat Ibersol els rebuts de 
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l’aigua fins avui , a Cubelles o a Vilanova?  
 

Els abonats d'Ibersòl són clients del servei municipal d'aigua de Cubelles (que no de 
clavegueram). Paguen a Cubelles i el servei se'ls hi dóna des de Cubelles, 
manteniment, subministrament d'aigua,...a més Ibersòl forma part de les despeses i 
ingressos de la tarifa d'aigua de Cubelles, per tant contribueixen amb els seus 
ingressos al manteniment global i paguen la mateixa tarifa que la resta d’abonats de 
Cubelles. 

 
 5. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta es pensa continuar la concessió 

de Sorea al 2.012? ATLL també fa projectes a baixa?   
  

Quan s’acabi la concessió de Sorea, s’haurà de fer un concurs per la concessió del 
servei de l’aigua i clavegueram i fins que no es faci i s’adjudiqui no es podrà saber 
qui serà l’adjudicatari de la concessió.  La següent pregunta no s’entén. 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22:55 hores.  
 
 
 


