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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE 
JULIOL DE 2006 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE 
DESEMBRE DE PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
 
A Cubelles, el dia 17 de juliol de 2006, a les 20:05 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcalde-president, Sr. 
Josep Marcillas i Massuet , els membres següents: 
 
- Sr. Miquel Padreny i Ribas, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Pilar González i Escoda, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Joan A. Rodríguez i Serra, 4t tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, regidor d’EC-FIC, 
 
- Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor d’ICb, 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU, 
  
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU, 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV, 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Juana Navarrete Jiménez, regidora del PPC. 

 
Actua com a Secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Assisteixen també al Ple la Sra. Rosa Almirall i Domènech, Interventora Municipal 
i la Sra. Marga Pomares i Sánchez, Arquitecta Municipal i cap de Serveis Tècnics. 
 

 ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 23 DE MAIG DE 2006 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari de data 23 de maig de 
2006 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 29 DE MAIG DE 2006 
 

Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari de data 29 de maig de 
2006 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE DATA 7 DE JUNY DE 
2006 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari i urgent de data 7 de 
juny de 2006 i s’aprova per la unanimitat dels membres assistents. 

 
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE DATA 13 DE JUNY DE 
2006 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari i urgent de data 13 de 
juny de 2006 i s’aprova per la unanimitat dels membres assistents. 

 
5. INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 

 
No n’hi ha. 

 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL NOMENCLÀTOR DE 

CARRERS CORRESPONENTS AL SECTOR DISSEMINATS 
RICREU 

 
Vista la petició i proposta dels veïns del sector denominat Disseminats Ricreu  per 
tal que l’Ajuntament aprovi el nomenclàtor de carrers de dit sector, del qual 
s’adjunta documentació gràfica; 
 
Tenint en compte la consolidació d’habitatges d’aquesta zona i considerant que és 
necessari donar noms als diversos carrers que la formen a fi d’evitar confusions a 
les persones i organismes oficials; 
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Atès que aquest sector està en fase de legalització, i que l’acord que es proposa 
té caràcter provisional, fins a l’aprovació del Pla Parcial Urbanístic corresponent, 
sense que aquest fet impliqui el reconeixement de cap situació irregular; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el nomenclàtor de carrers del sector denominat 
Disseminats Ricreu, següents: 
 
AVD. DEL SALZE: Va de sud a nord, de l’Ur. Corral d’en Cona fins a la carretera 
BV-2115 o del Pantà de Foix), delimitant la part est de l’urbanització. 
 
CARRER DEL POU VELL: Situat a la part mitja de l’urbanització va 
perpendicularment des del Riu Foix fins al límit amb Corral d’en Tort. 

 
CARRER DEL RIERAL: Paral·lel al Riu Foix, direcció nord, comença al carrer del 
Pou Vell i no té sortida. 
 
CARRER MAGNÒLIES: Ubicat a la part sud, en sentit sud-nord, va des del carrer 
del Riu fins al carrer del Pou Vell. 
 
CORRER DEL RIU: Horitzontalment a la part sud, va des del Riu Foix fins 
l’Avinguda del Salze. 
 
CARRER BONAVISTA: Surt del carrer del Pou Vell  en direcció nord, no té 
sortida. 
 
CARRER DE DALT: Neix al carrer del Pou Vell en direcció nord, no té sortida. 
 
Segon. Advertir que aquest acord s’adopta de forma provisional fins l’aprovació 
definitiva del Pla parcial urbanístic d’aquest sector, moment en el qual 
l´Ajuntament en Ple procedirà a posar el noms dels carrers amb caràcter definitiu. 
 
Conseqüentment, un eventual canvi o modificació, tant del traçat dels carrers, a 
través del corresponent instrument urbanístic, com de la nomenclatura dels 
mateixos, respecte a l’aprovada a través d’aquest acte de forma provisional, no 
generarà, en cap cas, cap mena de dret a favor dels veïns o de terceres 
persones. 
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Aquest acord provisional no implica, en cap cas, el reconeixement de cap situació 
irregular, ni molt menys la legalització de les mateixes, ni genera cap tipus de dret 
de cap mena a favor dels veïns o de tercers.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’INE, al representat del servei de correus a 
Cubelles i a l’Associació de veïns de Ricreu. 
 
Quart.- Comunicar-ho a l’Oficina del Cadastre Municipal, al Departament 
d’Urbanisme i demés departaments municipals que en tinguin relació. 
 
El Sr. Alcalde comenta que farà una explicació conjunta de les propostes sisena i 
setena, tot i que la votació serà independent. Explica que, d’acord amb la petició 
dels veïns d’aquests dos sectors, amb la participació, també, del president de la 
Federació d´Associacions de Veïns, es proposa una aprovació provisional dels 
nomenclàtors dels carrers, segons són utilitzats tradicionalment pels veïns, amb 
l’objectiu d’evitar confusions a l’hora d’identificar les vies públiques, nomenclàtor 
que es posa en les condicions expressades a la proposta. 
 
El Sr. Coch comenta que ICV està a favor de la proposta, però demana que 
aquesta provisionalitat acabi el més aviat possible, i que es segueixi un criteri 
tècnic i polític en el disseny de les plaques dels carrers. Finalment, prega que el 
Pla Parcial que legalitzi aquesta provisional mantingui el màxim el que avui 
s’aprova. 
 
El Sr. Albet explica que ja fa sis anys que es van aprovar aquests nomenclàtors 
per Junta de Govern, i diu no entendre per què cal tornar-los a aprovar pel Ple. 
 
El Sr. Alcalde diu que el que els efectes legals i oficials neixen quan s’aprova per 
Ple. 
 
El Sr. Alcalde proposa que a l’acord tercer caldria afegir la notificació a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Cubelles. 
 
Se sotmet a votació la proposta, amb l’esmena proposada per l’Alcaldia, i 
s’aprova per unanimitat dels membres assistents, quedant redactat l´acord de la 
següent manera: 
 
“Tercer.- Notificar aquest acord a l’INE, al representat del servei de correus a 
Cubelles, a l’Associació de veïns de Ricreu i a la Federació d’Associació de Veïns 
de Cubelles.” 
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7. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL NOMENCLÀTOR DE 
CARRERS CORRESPONENTS AL SECTOR DISSEMINATS 
CORRAL D’EN TORT 

 
Vista la petició i proposta dels veïns del sector denominat Disseminats Corral d’en 
Tort per tal que l’Ajuntament aprovi el nomenclàtor de carrers de dit sector, del 
qual s’adjunta documentació gràfica; 
 
Tenint en compte la consolidació d’habitatges d’aquesta zona i considerant que és 
necessari donar noms als diversos carrers que la formen a fi d’evitar confusions a 
les persones i organismes oficials; 
 
Atès que aquest sector està en fase de legalització, i que l’acord que es proposa 
té caràcter provisional, fins a l’aprovació del Pla Parcial Urbanístic corresponent, 
sense que aquest fet impliqui el reconeixement de cap situació irregular; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar provisionalment el nomenclàtor de carrers del sector denominat 
Disseminats Corral d’en Tort, següents: 
 
AV. CORRAL D’EN TORT: Va d’Oest a Est des del carrer Ferradura fins el carrer 
Eucaliptus. 
 
CARRER FERRADURA: Neix i acaba a l’Avda. Corral d’en Cona, de forma 
ovalada.  
 
CARRER DEL POU NOU: Des del carrer Ferradura fins el carrer dels Roures en 
sentit Sud Nord, formant una ELE invertida. 
 
CARRER DELS ROURES: Des del carrer Ferradura fins a trobar el carrer del Pou 
Nou, amb sentit Sud Nord. 
 
CARRER DE LES ACÀCIES: Surt de l’Avda. Corral d’en Tort, direcció Sud (no té 
sortida). 
 
CARRER DELS LLIMONERS: Neix a l’Avda. Corral d’en Tort, direcció Sud fins 
l’alçada virtual de la línia de Terme, continua com a camí. 
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CARRER EUCALIPTUS: Des de l’Avda. Corral d’en Tort, sentit Sud  (no té 
Sortida)  
 
Segon. Advertir que aquest acord s’adopta de forma provisional fins l’aprovació 
definitiva del Pla parcial urbanístic d’aquest sector, moment en el qual 
l´Ajuntament en Ple procedirà a posar el noms dels carrers amb caràcter definitiu. 
 
Conseqüentment, un eventual canvi o modificació, tant del  traçat dels carrers, a 
través del corresponent instrument urbanístic, com de la nomenclatura dels 
mateixos, respecte a l´aprovada a través d’aquest acte de forma provisional, no 
generarà, en cap cas, cap mena de dret a favor dels veïns o de terceres 
persones. 
 
Aquest acord provisional no implica, en cap cas, el reconeixement de cap situació 
irregular, ni molt menys la legalització de les mateixes, ni genera cap tipus de dret 
de cap mena a favor dels veïns o de tercers.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’INE, al representat del servei de correus a 
Cubelles i a l’Associació de veïns del Corral d’en Tort. 
 
Quart. Comunicar-ho a l’Oficina del Cadastre Municipal, al Departament 
d’Urbanisme i demés departaments municipals que en tinguin relació. 
 
El Sr. Alcalde comenta que a l’acord tercer caldria afegir la notificació a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Cubelles. 
 
Se sotmet a votació la proposta, amb l’esmena proposada per l’Alcaldia, i 
s’aprova per unanimitat dels membres assistents, quedant redactat l´acord de la 
següent manera: 
 
“Tercer. Notificar aquest acord a l’INE, al representat del servei de correus a 
Cubelles, a l’Associació de veïns del Corral d’en Tort i a la Federació 
d’Associacions de Veïns de Cubelles.” 
 
 

8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES AL CONSORCI DEL GOVERN 
TERRITORIAL DE SALUT DEL GARRAF I DELS SEUS ESTATUTS 
REGULADORS 
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Atès que l’Ajuntament de Cubelles va acordar,  en sessió plenària de data 21 de 
març de 2005,  l’adhesió formal al Pacte per a la Salut a la Comarca del Garraf i el 
municipi de Cunit,  que es va subscriure el 2 de maig de 2005, en el qual es 
preveia la constitució del Consorci anomenat Govern Territorial de Salut del 
Garraf; 
 
Atès el Decret 38/2006, de 16 de març, que regula la creació dels governs 
territorials de salut; 
 
Atès que el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, va trametre escrit amb registre d’entrada 
núm. */*, de * de *, mitjançant el qual es fa arribar un esborrany d’estatuts del 
Govern Territorial de Salut del Garraf, redactats de conformitat amb el previst a 
l’article 2.2 del Decret 38/2006, de 16 de març; 
 
Atès que, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 316/2006 de 22 de juny, es va 
incoar l’expedient administratiu d’adhesió al Consorci del govern territorial de 
Salut del Garraf; 
 
Atès l’informe de Secretaria número 18/06, de 29 de juny; 
 
Atès l’informe d’Intervenció núm. 27/06 de 4 de juliol; 
 
Vist l’informe de la Regidoria d’Acció Social i Sanitat de data 3 de juliol; 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, que faculta a les entitats locals per constituir consorcis amb 
altres Administracions Públiques per finalitat d’interès comú; 
 
Atès els articles 269 a 272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els arts. 
313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals quant al règim jurídic dels 
consorcis i el seu procediment de creació; 
 
Vistes les competències atribuïdes al plenari de l’ajuntament per l’art. 52.2.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Bases del Règim Local,  
 
Per tot això, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
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Primer.-  Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Garraf, i els seus Estatus reguladors, amb la finalitat d’assolir el grau 
adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de l’administració 
de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població. 
 
Segon.- Disposar un termini de 30 dies d’informació pública per a la presentació 
de les al·legacions que es considerin oportunes, mitjançant edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la 
Corporació.  Cas de presentar-se alguna, serà resolta pel Ple i si no n’hi ha, 
s’entendran definitivament aprovats la creació del Consorci i els seus estatuts, 
sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Tercer.-  Un cop aprovats definitivament l’acord de creació de Consorci i els seus 
Estatuts, trametre l’esmentat acord, juntament amb els estatuts, a la Direcció 
General d’Administració Local per a la inscripció del consorci en la secció 
complementària corresponent del Registre de les Entitats Locals de Catalunya, 
que es produirà en el termini de 30 dies, i als efectes previstos a l’article 65 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local, al 
Servei Català de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat, als 
Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Canyelles, 
Olivella i Cunit i comunicar-ho a la Regidoria d´Acció Social i Sanitat i al 
Departament d’Intervenció municipal. 
 
El Sr. Alcalde explica els antecedents i el contingut de la proposta. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents.  

 
9. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI 

PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA 
DEL GARRAF I DELS SEUS ESTATUTS REGULADORS 

 
Atès que la Comissió de Govern de Política Institucional de la Direcció General de 
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals de la Generalitat va aprovar en data 4 
d’abril de 2006 l’atorgament de la concessió per a la prestació del servei de 
televisió digital local (programa núm. 1 del canal múltiple 30, referència TL09B) als 
municipis de Catalunya inclosos en la demarcació territorial “Vilanova Geltrú” 
establerta al Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local, aprovat pel 
Reial Decret  439/2004, de 12 de març, modificat pel Reial Decret 2268/2004, de 
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3 de desembre i la Resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per 
a la Societat de la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments de Vilanova 
i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella; 
 
Vist l’article 32.2 de la Llei 22/1995, de 29 de desembre, de Comunicació 
Audiovisual de Catalunya, que contempla de forma expressa la figura del consorci 
local com a forma associativa dels ajuntaments i altres ens locals per a la gestió 
del servei públic audiovisual d’àmbit local, precisant que també en podran formar-
hi part els municipis encara no planificats en l’àrea geogràfica on s’hagi de prestar 
el servei públic audiovisual, així com l’ens supramunicipal de la mateixa àrea 
geogràfica que els representi o altres entitats públiques.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2006, va 
manifestar estar d’acord en formar part del consorci per a la gestió de la televisió 
digital local pública del Garraf; 
 
Atès que, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 317/2006, de 26 de juny, es va 
incoar ,’expedient administratiu d’adhesió al Consorci per a la Gestió de la 
Televisió digital local pública del Garraf; 
 
Atès l’informe de Secretaria núm. 19/2006, de 3 de juliol; 
 
Atès l’informe d’Intervenció núm.26/2006, de 4 de juliol; 
 
Vist l’informe del Departament de Comunicació municipal; 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, que faculta a les entitats locals per constituir consorcis amb 
altres Administracions Públiques per finalitat d’interès comú; 
 
Atès els articles 269 a 272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els arts. 
313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals quant al règim jurídic dels 
consorcis i el seu procediment de creació; 
 
Vistes les competències atribuïdes al plenari de l’ajuntament per l’art. 52.2.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Bases del Règim Local; 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci per la Gestió del Servei de 
Televisió Digital Local Pública del Garraf i els seus Estatuts reguladors.   
 
Segon.- Disposar un termini de 30 dies d’informació pública per a la presentació 
de les al·legacions que es considerin oportunes, mitjançant edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la 
Corporació.  Cas de presentar-se alguna, serà resolta pel Ple i si no n’hi ha, 
s’entendran definitivament aprovats la creació del Consorci i els seus estatuts, 
sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Tercer.- Delegar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la realització de les 
actuacions necessàries per donar compliment al que disposa l’acord anterior,  així 
com per a la realització de les gestions necessàries per tal de donar compliment al 
que disposa l’article 313.5 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals (ROAS), en relació a la inscripció del Consorci en la secció 
complementària corresponent del Registre d’Entitats Locals de Catalunya i a tot 
allò que faci referència a la constitució del Consorci. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General de Mitjans i Serveis de 
Difusió Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, als Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles, i comunicar-ho a la 
Regidoria de Comunicació i al Departament d’Intervenció municipal. 
 
El Sr. Alcalde explica els antecedents i el contingut de la proposta, indicant que 
els municipis que conformen la demarcació de la TDT del Garraf són Vilanova i la 
Geltrú, Sitges, Cubelles, Olivella i Canyelles ja que, de moment, l´Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes no s´hi adhereix. 
 
El Sr. Coch comenta que ICV ja va donar el seu suport unànime a la TDT al Ple 
del 21 de juny de 2004, perquè consideren que Cubelles no pot quedar fora, i que 
hi ha serveis que cal mancomunar. Considera que es tracta d’una aportació 
econòmica important, tot i que només hi ha una partida oberta amb un import 
simbòlic, i pregunta què passarà si s’aprova el consorci durant el 2006; afegeix  
que la no adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és un greuge per 
Cubelles a l´hora de realitzar un repartiment equitatiu de la despesa. 
Seguidament, vol recriminar la poca presència del Regidor de Comunicació a les 
reunions comarcals en aquest tema tan important. Destaca les dues oportunitats 
que s’han donat a l’entitat el Peix Agulla per formar part de la TDT, i que al no 
contestar, significa que no tenen interès.  Finalment, considera que els estatuts i 
l’informe deixen moltes portes obertes i que hauria d’haver alguna clàusula pels 
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Ajuntaments que s’afegeixin amb posterioritat al consorci, i que això hauria de 
tenir un altre cost. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que l’aportació de Cubelles és de 88.000 €, que s’ha obert 
aquesta partida al 2006, perquè l’any vinent només calgui afegir-hi aquest import,  
i que si s´hi adherís l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, seria una mica inferior. 
Pel que fa a les reunions comarcals, explica que en un primer moment només es 
convocava a l’Alcalde, acompanyat d’un tècnic, perquè es tractava de l’adhesió al 
consorci i de la distribució de la despesa entre els municipis afectats, i afegeix que 
les qüestions tècniques es comentaven al Sr. Grau, tot i que aquestes són 
qüestions posteriors a l’aprovació del consorci. Per concloure, explica que els 
estatuts són mínims per poder començar, però que ja existeix algun article que 
deixa una porta oberta als Ajuntaments que s’hi afegeixin amb posterioritat.  
 
El Sr. Albet comenta que li satisfà el fet que una entitat de joves com el Peix 
Agulla, sota l´Àrea de Cultura i Joventut de l´Ajuntament, tingués la capacitat de 
crear una televisió local amb els pocs mitjans de què disposaven, i considera que 
amb el canvi de legislatura se’ls ha anul·lat, de manera que no han tingut la  
voluntat o il·lusió per tirar endavant amb la televisió local, i conclou que l´equip de 
govern actual s´ha carregat el Peix d´Agulla perquè era un projecte que venia de 
l´Àrea de Cultura de l´anterior legislatura. Seguidament, manifesta que  CIU no 
creu en televisions comarcals, sinó en les de poble; considera que és un error el 
voler crear, amb recursos de tots els Ajuntaments, una televisió semi professional 
a nivell comarcal portada i feta des de Vilanova i la Geltrú, perquè només servirà 
per a que surtin els membres del govern i facin la seva propaganda; creu que el 
que s’hauria de fer és donar aquests diners als joves de Cubelles per fer una 
televisió i ràdio locals, per potenciar les seves inquietuds, i que la gent del poble 
s´hi veiés identificada.  
 
El Sr. Alcalde explica que hi van haver diàlegs entre l’entitat el Peix Agulla i la 
Regidoria de Comunicació, i que es va intentar regular la concessió d’un canal de 
televisió analògic per a Cubelles, però que la Direcció General de Mitjans i Serveis 
de Difusió Audiovisual de la Generalitat de Catalunya va denegar-ho dient que no 
era possible autoritzar cap televisió municipal que emetés en analògic perquè ja 
s´estava treballant amb la idea de la TDT comarcal. Afegeix que el que cal fer ara 
és vetllar per a que tots els temes d’interès per Cubelles surtin per pantalla, tenint 
en compte que la llei només permet una televisió digital comarcal. 
 
El Sr. Grau vol fer alguns aclariments: respecte a l’entitat el Peix Agulla, diu que 
com a entitat no ha desaparegut, sinó que continua funcionant; que la normativa 
impedeix les televisions al marge de la llei; que lamenta que el Sr. Albet es gastés 
500.000 pessetes en una càmera i un ordinador de segona mà; i finalment 
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lamenta que sigui tendenciós en les seves explicacions perquè, diu, el Sr. Albet 
coneix el procés que s’ha seguit amb aquesta entitat, com es recull a  l’informe del 
Departament de Comunicació i Protocol, que explica que s’han fet quatre coses 
importants amb aquesta entitat: la primera, donar-los una ubicació provisional a 
l’hotel d’entitats més adequada que la que tenien; la segona, negociar amb la 
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya per tal que els donessin el seu suport; 
la tercera, posar aquesta entitat i a l’Ajuntament en el consorci de televisions 
locals de Catalunya i donar-los cobertura legal; segueix dient que també van  
explicar a aquests joves des del primer dia la veritat sobre el marc legal, el suport 
que l’Ajuntament donava, i que van negociar amb el Canal Blau un acord: la 
possibilitat de produir des d’aquí els seus programes per a que s’emetessin a 
Canal Blau. Respecte del tema de la televisió local, creu que el que no li agrada al 
Sr. Albet  és que per primera vegada l’Ajuntament de Cubelles es situa, en l’àmbit 
de la comunicació, en un lloc pioner a Catalunya. Considera un error les  
acusacions de que es pretén crear una televisió per fer propaganda del govern, i 
que els diners s’haurien de destinar als joves de Cubelles per fer una televisió, ja 
que la llei no ho permet. Finalment, demana al Sr. Albet el seu recolzament, cara 
el pressupostos corresponents, en aquest esforç econòmic que fa l’Ajuntament, 
per tal que aquest consorci sigui compartit. 
 
El Sr. Albet explica que ell va anar amb els joves del Peix Agulla a parlar amb el 
Director General de Televisió i Telecomunicacions, que els va dir com i què 
havien de fer, i els va autoritzar a crear una televisió local, perquè aquestes són 
alegals, i no il·legals; per tant, diu que ell no ha enganyat a ningú. Comenta que el 
govern vol que es facin programes de Cubelles, mentre que el que ell vol és que 
es facin des de i per Cubelles. Pel que fa a la nova ubicació que s’ha donat a 
aquesta entitat, manifesta que si s’ha pogut fer és gràcies a CIU, que la va 
generar durant el seu mandat. Finalment, diu que el que ha fet el govern és 
carregar-se la televisió local venent-la a una televisió comarcal semi-professional, 
on no està garantit el fet que es faci des de i per Cubelles. 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Marga Pomares. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del 
PSC, 2 d’ICb, 1 d’ERC, 2 d’ICV i 1 del PPC), 2 vots en contra (2 de CIU) i cap 
abstenció. 
 

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2004 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2004 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen 
aprovador en data 28/03/06. 
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Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) de 11/04/06, pel període reglamentari, van 
formular-se reclamacions que han estat objecte d’estudi per la Comissió Especial 
de Comptes, en data 27/06/06, la qual ha dictaminat favorablement el Compte 
General, atès que les reclamacions plantejades no impliquen cap variació, 
acordant la seva elevació al plenari municipal. 
 
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, 
la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local 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 els estats i comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2004, integrats pels estats bàsics següents: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
- Balanç de situació.  
- Compte de resultats. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari 
ajustat de 1.150.224,04€. 
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de 
pagar corresponents a pressupostos tancats.  
- Estat de la tresoreria.  
 
2. Annex als estats i comptes anuals: 
- Balanç de comprovació. 
- Estat de modificació de crèdit. 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 5.628.539,12€ i un romanent de tresoreria 
afectat a despeses amb finançament afectat de 2.142.321,29€. 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries. 
  
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals. 
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Tercer.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic de 2004, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 
 
El Sr. Alcalde explica els antecedents i contingut de la proposta, destacant el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, ambdós positius. 
 
La Sra. Miquel comenta que ICV ha presentat diverses reclamacions i objeccions 
a tots els comptes generals que s’han anat aprovant perquè l’Ajuntament està 
incomplint la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, que especifica que 
l’aprovació del compte general s’ha de fer abans de l’u d’octubre de l’any següent 
al de l’exercici que s’està liquidant. Diu que al romanent de tresoreria hi ha una 
xifra negativa com a deutors pendents de cobrament, que requereix una regulació 
clara perquè s’ha anat incrementant. Finalment, demana que el govern respecti la 
legalitat i la transparència en la gestió. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sala la Sra. Marga Pomares. 
 
El Sr. Alcalde explica que, amb la liquidació de l’exercici 2004 l’Ajuntament ha 
complert el seu compromís de posar-se al dia en la tramitació dels comptes 
anuals; que en un període d’aproximadament dos anys i nou mesos, s’han fet cinc 
liquidacions i s’està fent també la del 2005. Comenta que això comporta un gran 
esforç del personal dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament, i així ho vol 
reconèixer pública i notòriament, ja que, assenyala, s’han anat compaginant 
simultàniament les tasques pròpies del dia a dia amb aquestes liquidacions. Diu 
que és cert que no s’han complert els terminis legals, però que s’han aprovat els 
comptes, com marca la llei. Pel que fa al romanent de tresoreria, manifesta que al 
no disposar d’aquest al final de cada exercici, no s’ha pogut destinar a les 
necessitats del municipi, però que a partir de la liquidació del 2005, ja serà una 
rutina normal, i es podran fer les inversions necessàries. Comenta que 
afortunadament els resultats dels romanents han estat positius, perquè sinó les 
paraules de l’oposició haurien estat diferents, i que això és indicatiu de que la 
situació econòmica de l’Ajuntament de Cubelles està sanejada i és positiva. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del 
PSC, 2 d’ICb i 1 d’ERC), 4 vots en contra (2 d’ICV i 2 de CIU) i 1 abstenció (1 del 
PPC). 
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 REGIDORIA D’EDUCACIÓ 
 

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES I ASSUMPCIÓ DELS 
PRINCIPIS DE LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES  

 
PRESENTACIÓ  
 
Les ciutats amb representació al Primer Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores van redactar l’any 1990 la Carta de Ciutats Educadores on es 
recullen els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. La Carta es va 
revisar al II Congrés Internacional (Bologna, 1994) i al de Gènova (2004), per tal 
d’adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials. Des 
d’aleshores més de 200 ciutats d’arreu del món, sobretot europees i 
llationoamericanes però també africanes, han subscrit la Carta i formen part de la 
Xarxa de Ciutats Educadores, amb l’objectiu comú de promoure l’acompliment 
dels Principis de la Carta de Ciutats Educadores.  
 
Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal dels Drets Humans 
(1984), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), 
en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990), en la Convenció 
que es va assumir a la Cimera Mundial per a la Infància 1990), i en la Declaració 
Universal sobre la Diversitat Cultural (2001).  
 
La Carta afirma el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a la ciutat educadora, 
entès com una extensió efectiva del dret fonamental a l’educació i que s’ha de 
produir una veritable fusió, en l’etapa educativa formal i en la vida adulta, dels 
recursos i la potència formativa de la ciutat amb el desenvolupament ordinari del 
sistema educatiu, laboral i social. Alhora, el dret a la ciutat educadora ha de ser 
una garantia rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones, de justícia 
social i d’equilibri territorial. Tot això accentua la responsabilitat dels governs 
locals en el sentit de desenvolupar totes les potencialitats educatives que acull la 
ciutat, tot incorporant al seu projecte polític els principis de la ciutat educadora.  
 
JUSTIFICACIÓ  
 
La idoneïtat de l’adhesió de la vila de Cubelles als principis de la Carta de Ciutats 
Educadores es basa en les següents consideracions:  
 
 Totes les forces polítiques amb representació a l’ajuntament de Cubelles 

coincideixen en la importància de l’educació com a instrument per a la 
millora de les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes i per a la 
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formació d’una ciutadania autònoma i crítica, amb consciència dels seus 
drets i deures, i amb capacitat d’integració i cohesió social.  

 
 Com a resultat del treball conjunt d’aquesta i anteriors legislatures, la ciutat 

de Cubelles ha aconseguit superar el dèficit pel que fa a equipaments 
educatius que patia històricament amb la construcció del CEIP Vora del 
Mar i de l’IES CUBELLES, de manera que compta ja amb les 
infrastructures bàsiques per a garantir a tots els nens i nenes i nois i noies 
el gaudi del dret a l’educació amb condicions d’igualtat, seguretat i qualitat.  

 
 Els centres educatius de Cubelles estan fent un esforç important en el 

camp de la innovació i de la renovació pedagògica, amb la posada en 
funcionament de programes específics pel que fa a foment de la lectura, 
l’aprenentatge de llengües estrangeres i la relació amb l’entorn, entre 
d’altres. Aquestes experiències signifiquen millores en la qualitat de 
l’educació formal a la nostra ciutat, alhora que potencien la relació de les 
escoles i instituts amb el teixit social i cultural de la vila, obrint d’aquesta 
manera l’acció educativa de l’escola a la ciutat i deixant a la vegada que la 
riquesa de la nostra societat civil també entri a l’escola.  

 
 Per tots aquests motius, la vila de Cubelles es troba ara preparada per a fer 

un nou salt qualitatiu en les seves polítiques educatives, superant el marc 
estricte de la institució escolar, avançant en la transversalitat  i situant 
l’educació –entesa aquesta en el seu sentit més ampli-  al centre de la vida 
social i ciutadana.  

 
 L’adhesió de la vila de Cubelles a la Carta de Ciutats Educadores 

contribuirà a l’enriquiment de la vida dels seus habitants, atès que 
estimularà la posada en marxa de polítiques educatives que permetin el 
desenvolupament del propi potencial humà de tots els ciutadans i 
ciutadanes. Alhora la participació de Cubelles a la Xarxa de Ciutats 
Educadores permetrà el coneixement i l’intercanvi d’experiències amb 
altres viles i ciutats i ajudarà, per tant, a avançar cap a la construcció de 
Cubelles com a ciutat educadora en el marc de la societat de la informació i 
el coneixement.   

 
DECLARACIÓ  
 
Atenent a totes aquestes consideracions, és voluntat del Ple de l’Ajuntament de 
Cubelles d’adherir-se a la Carta de Ciutats Educadores amb el benentès que 
aquesta adhesió servirà per a promoure el debat i la reflexió sobre el present i el 
futur de l’educació a la ciutat. 
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Els principals beneficiaris d’aquest impuls educatiu han de ser els nens i les 
nenes, els joves i les joves, sigui quina sigui la seva procedència i siguin quines 
siguin les seves capacitats, per tal que aquests puguin gaudir en condicions de 
llibertat i d’igualtat del dret fonamental a l’educació.  Així mateix, el compliment 
dels principis de la Carta també significa l’extensió d’aquest dret fonamental a 
totes les persones de la vila, amb independència la seva edat i de la seva condició 
social, i el compromís amb la formació dels habitants de Cubelles al llarg de tota 
la vida, des d’una perspectiva integral i integradora.  
 
El Ple de l’Ajuntament expressa la voluntat d’estendre la difusió i el debat entorn 
dels principis de la Carta a tot el món educatiu de Cubelles i a la resta de la seva 
societat civil, al seu teixit econòmic, social i cultural, amb l’objectiu d’avançar 
conjuntament cap a la consecució d’una ciutat plenament educadora, promotora 
de la formació en valors ètics i cívics, i bressol d’una ciutadania participativa, 
responsable en l’exercici dels seus drets democràtics i compromesa amb els 
principis de la igualtat i de la justícia social.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles a l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores i l’assumpció dels principis de la Carta de 
Ciutats Educadores; 
 
Segon.- Aprovar la despesa de 200 €, en concepte de quota anual, amb càrrec a 
la partida pressupostària 14.422.227.22, segons RC 2006/4052, de 30 de juny, i 
ordenar el seu  pagament a l’ l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, 
amb NIF núm. G661045605.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de tots els acords que se’n derivin. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Secretariat de l’Associació Internacional de 
Ciutats Educadores, als centres educatius de Cubelles, al Centre de Recursos 
Pedagògics de la Comarca del Garraf i a totes les associacions de la Vila de 
Cubelles. 
 
La Sra. González explica els antecedents i continguts del punt, indicant que neix 
d´una proposta pedagògica dels consells escolars dels centres educatius, que 
considera que l´educació no ha d´estar únicament en el marc de l´escola. 
Continua exposant que Cubelles es troba en un moment òptim, des del punt de 
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vista de centres educatius, i que això permet fer un salt qualitatiu; que les 
associacions, entitats educatives i culturals formin part de l´educació. Explica que 
tots els centres educatius han tirat endavant projectes d´innovació pedagògica 
importants: la biblioteca.edu, que implica que la biblioteca de les escoles estarà 
oberta per les tardes per a tota la ciutadania, i respecte el qual l´Ajuntament dóna 
suport econòmic i logístic; afegeix que un altre projecte és el de l´escola i l´entorn, 
segons el qual les escoles treballen conjuntament amb altres entitats esportives, i 
indica que això fa que es consideri l´adhesió de Cubelles com a ciutat educadora. 
Diu que darrera d’aquesta adhesió hi ha un programa d’actuació amb quatre 
grans eixos de treball que es portaran a terme durant el curs 2006-2007 i que són: 
els ciutadans i la convivència, centres educatius – serveis de qualitat, ciutadans 
que aprenen i ciutadans en línia; i conclou destacant que tot això es farà amb la 
complicitat d’associacions, entitats i societat civil que vulgui participar. 
 
El Sr. Coch pregunta si ja existeix una partida pressupostària per portar-ho a 
terme, i proposa que els espais públics dels centres educatius destinats al lleure 
dels nens i nenes que resten tancats, es facin servir, també, per la ciutadania, 
com les biblioteques. 
 
La Sra. González respon que existeix una partida pressupostària per l’acte 
d´adhesió, i que pel programa d’actuació existirà una altra que es desenvoluparà, 
juntament amb els consells escolars, durant el curs 2006-2007. Pel que fa a la 
utilització d’espais públics de les escoles per la ciutadania, creu que és un tema 
important a valorar, però que l’obertura de les biblioteques escolars als ciutadans 
ja és un primer pas. 
 
El Sr. Albet manifesta el seu acord amb l’adhesió perquè aportarà més activitats, 
però creu que s’estan barrejant conceptes: considera que una cosa són els 
projectes de la Generalitat i una altra les ciutats educadores, creu que les ciutats 
educadores han d’aportar una altra manera de fer educació, amb més diversitat i 
participació a nivell internacional. 
 
La Sra. González diu que un adagi africà resum el concepte d’educació: “Quan un 
nen es fa mal el porten a un especialista. Quan s’ha d’educar a un nen fa falta tota 
una tribu”, i conclou indicant que això és el concepte de ciutat educadora. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 

 REGIDORIA D’URBANISME, PLANEJAMENT I MEDI AMBIENT 
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12. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 03/2006 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE 
CUBELLES, MODIFICACIÓ ARTICLE 47 DEL TEXT REFÓS DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES 

 
La present modificació continguda en el document redactat pels serveis tècnics 
municipals té per objecte la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal, consistent en la modificació d’un paràgraf de l’article 47 del Text refós 
de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles. 
 
La modificació del redactat d’aquest article es fruit d’una consulta efectuada per 
un propietari de la finca situada al carrer Mallorca, núm. 17 (referència cadastral 
9321104CF8). En consultar la documentació gràfica del Pla General s’observa 
que aquesta finca només té accés a través de zona verda, i per tant no seria 
edificable, per no poder tenir accés a través de la zona verda, que s’assenyala el 
planejament. 
 
La present modificació es promou en concordança amb el que determina el 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC d’ara endavant). 
 
Atès l’informe favorable emes pels serveis tècnics municipals i per la secretaria, 
en relació a la proposta de modificació puntual del Pla General.  
 
Atès el que determina l’article 94.1 del TRLUC en relació a la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic. 
 
Vistos els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 57/2003,16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal núm. 03/2006, modificació del paràgraf quart de l’article 47 del Text refós 
de les normes urbanístiques, amb el següent redactat: 
 
“Article 47. Usos admesos en Parcs i Jardins. 
...     
4.   Finalment, s'admet la possibilitat de llums i vistes des de les finques veïnes, 
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però no accés a través dels mateixos a les finques privades, excepte en aquelles 
finques que únicament tinguin accés a través d’aquestes.”  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini d’un 
mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, DOGC, 
en un dels diaris de major difusió de la demarcació i tauler d’edictes de la 
corporació, a efecte de possibles al·legacions i/o reclamacions. En el supòsit 
d’haver-n’hi seran resoltes per la corporació per acord de Ple. 
 
Tercer.- Transcorregut l’esmentat termini elevar proposta amb les al·legacions i/o 
reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de l’aprovació provisional, si 
s’escau. 
 
Quart.- Notificar el present acord als serveis tècnics municipals. 
 
La Sra. Romero recorda que aquest punt va quedar sobre la mesa a l´anterior 
sessió. Seguidament, explica que l’any 1993 quan es va fer el Pla General van 
haver una sèrie de zones verdes que s’havien d’imputar perquè la Generalitat 
l’aprovés.  Diu que aquesta finca està al carrer Mallorca i va quedar emmarcada 
en una zona verda, però que en realitat hi ha un carrer, no una zona verda, que 
quan es faci la revisió del Pla General aquesta zona verda es posarà on realment 
es pugui executar, i conclou indicant que aquest pas permetrà sortida a una finca, 
sense afectar a la zona verda, i no haver-la d’indemnitzar. 
 
El Sr. Albet explica que quan es va fer el Pla General es van preveure uns 
estàndards mínims de zones verdes que no s’han complert i, per tant, que les 
zones verdes desapareixen per fer carrers; indica que aquest carrer té més de vint 
metres d´amplada, i que es podria recuperar deu metres de zona verda. Afegeix  
la solució és deslliurar a aquesta parcel·la de l´obligació de fer aparcament, i crear 
un accés peatonal a través d’una zona verda, i així no cal indemnitzar al propietari 
perquè no s’ha tocat el seu volum edificable. Manifesta que primer són les 
persones i després els cotxes, que cal que hi hagin més zones verdes, ampliant 
les voreres i reduint els carrers, perquè així els cotxes corren menys i es redueix 
el risc d’accidents. Diu que la filosofia de CIU és complir els estàndars mínims de 
zones verdes, o bé que el propietari doni una zona equivalent en un altre lloc. El 
Sr. Albet proposa la següent esmena: “Les finques on s’ha de fer un accés rodat 
des de zona verda, quedin exemptes de fer aparcaments en planta baixa o 
soterrani”. 
 
La Sra. Romero explica que aqueta finca es troba al carrer Mallorca, i que l´únic 
que es fa és donar pas als veïns, sense treure ni un arbre, que no es fa cap 
aparcament a la zona verda, ja que aquest es farà a la finca, i conclou indicant  
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que amb la modificació que proposa el Sr. Albet es trasllada el problema de 
l’aparcament dels vehicles al carrer. 
 
Se sotmet a votació l’esmena i no s’aprova per 2 vots a favor (2 de CiU), 8 vots 
en contra (3 d’EC-FIC, 2 del PSC, 2 d’ICb i 1 d’ERC) i 3 abstencions (2 d´ICV i 1 
del PPC). 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del 
PSC, 2 d’ICb, 1 d’ERC i 2 d’ICV), 2 vots en contra (2 de CiU) i 1 abstenció (1 del 
PPC). 
 
El Sr. Albet vol que consti en acta les següents paraules de la Sra. Romero: “el 
propietari d’aquesta finca, si no pot edificar perquè està rodejat de zona verda, 
una zona que és edificable, pot demanar la indemnització, perquè no pot edificar”.  
 
13. ALTRES TEMES 

 
No n’hi han. 
 
14. MOCIONS 
 

14.1. MOCIÓ SOBRE EL VOT ACCESSIBLE PRESENTADA PELS GRUPS      
MUNICIPALS D’EC-FIC, PSC, ICb, ERC, ICV, CiU i PPC 

 
Atès que en el passat referèndum de l’Estatut de Catalunya els invidents no van 
poder votar amb igualtat de condicions. La Generalitat havia previst una prova 
pilot per imprimir les paperetes en Braille, però la Junta Electoral Central, la va 
desestimar. Els invidents, un cop més, no van tenir dret al vot lliure i secret tal i 
com contempla la Constitució Espanyola als seus articles 23, 68 i 69.  
 

Article 23 
1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament 
per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per 
sufragi universal. 
2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als 
càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin. 

 
Article 68  

5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels 
seus drets polítics. La llei reconeixerà I'exercici del dret de sufragi als 
espanyols que es trobin fora del territori d'Espanya i I'Estat els el facilitarà.  
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Article 69 

2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi 
universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei 
orgànica. 

 
Atès que la redacció de l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, de Règim 
Electoral General (LOREG) preveu que “les persones que, per defecte físic, 
estiguin impedides per escollir papereta o col·locar-la dins del sobre i  lliurar-la al 
President de la Mesa, poden servir-se per aquestes operacions d’una persona de 
la seva confiança”. En canvi, l’article 86 (punt número 1) del mateix text legat 
estipula que el vot és secret.  
 
Atès que per les persones invidents ambdós articles són contradictoris, i en 
conseqüència no poden exercir el seu dret al vot secret, ja que cal que “confiïn” en 
una tercera persona.  
 
Atès que els invidents, no estan impossibilitats de llegir, ja que tenen el seu propi 
alfabet (el Braille), que els permet llegir i escriure, tenen les mans hàbils per llegir, 
triar la papereta, introduir-la al sobre, i lliurar-la al president de la mesa. El 
problema doncs, no és de d’impossibilitat material, sinó d’inaccessibilitat.  
 
Atès que el fet d’imprimir paperetes en Braille o fer servir les existents aplicant el 
mètode Suec (veure annex 1), faria possible que aquest col·lectiu pogués 
disposar del seu dret a vot secret i lliure, sense la necessitat de dependre de 
terceres persones. 
 
Atès que ha de ser voluntat dels poders públics, propiciar accions positives que 
trenquin les barreres d’accessibilitat.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a impulsar mesures que permetin a 
les persones invidents poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser 
secret i lliure, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles i 
aplicables. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a que desbloquegi la reforma de la 
LOREG que està paralitzada des del novembre de l’any 2005, en tràmit 
d’esmenes.  
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, a la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, i al Govern de l’Estat Espanyol, i als Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats.  
 
ANNEX 1 
 
Des de l’ACIC es proposa implementar el mateix sistema que s’utilitza a Suècia. 
Aquest sistema suposa enviar per correu la documentació electoral adaptada al 
Braïlle a aquelles persones invidents que ho sol·licitin, de manera que redueix 
costos, ja que només s’imprimeix la documentació adaptada en Braille per a les 
persones que ho hagin demanat i no per a tots els votants.  
 
En el cas de llistes tancades (per exemple les eleccions municipals, autonòmiques 
o al Congrés) es remet a l’elector invident les paperetes habituals en tinta dins 
d’un sobre marcat amb una adhesiu en Braille que indiqui quina és la opció que hi 
ha dins del sobre. En aquest cas, la persona cega només ha d’extreure la 
papereta que triï de dins del sobre amb l’adhesiu en Braille i introduir-la dins del 
sobre habitual. Un cop fet això, la persona ja pot portar el seu vot al col·legi 
electoral o seguir el procés de vot per correu.  
  
En el cas de llistes obertes (per exemple, eleccions al Senat) es remeten les 
paperetes normals, amb les seves corresponents plantilles en Braille, que 
permeten a l’elector cec assenyalar els candidats de la seva elecció. Les plantilles 
en Braille són com una carpeta de cartolina o plàstic que permet col·locar la 
papereta en tinta a sota i llegir per sobre els noms dels candidats. L’invident 
marcarà amb bolígraf la casella que correspongui.  
 
EL Sr. Alcalde explica la proposta. 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Marga Pomares. 
 
La Sra. Miquel explica que des del grup parlamentari d’ICV al Congrés dels 
Diputats, la Sra. Carme García ha estat la diputada més implicada en aquest 
tema, que ara és una proposició de Llei Orgànica de modificació del Règim 
Electoral General, actualment en procés d’esmena; i demana que s’afegeixi a 
l’expedient la documentació relativa a l’explicació d’aquesta modificació. 
 
El Sr. Alcalde està d’acord en afegir l’esmentada documentació a l’expedient. 
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Se sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

14.2. MOCIÓ PER LA FI DE L'ASSETJAMENT AL POBLE PALESTÍ 
 PRESENTADA PEL  GRUP MUNICIPAL D’ICV 

 
Se sotmet a votació la urgència del punt i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
La població civil palestina està essent sotmesa aquestes últimes setmanes a un 
cruel assetjament en represàlia pel segrest d’un soldat israelià. La situació a la 
franja de Gaza, un dels llocs de més alta densitat humana del planeta, és 
insostenible per la carència d’aliments, aigua potable, electricitat i serveis 
sanitaris. Són incalculables els danys materials a unes infraestructures civils ja per 
si molt precàries. Aquesta operació militar ha generat una autèntica crisi 
humanitària, i els palestins morts des de l'inici de la incursió es comptabilitzen per 
desenes.  
 
No hi ha símptomes d’interlocució al govern israelià: rebutgen les fronteres de 
1967, neguen el dret al retorn dels refugiats palestins i segueixen aplicant les 
normes pràctiques de neteja ètnica, l’expulsió i l’emigració econòmica. D’altra 
banda, continua la construcció del Mur, expropien terres, arranquen oliveres, 
envolten pobles creant ghettos inspirats en els tristament famosos bantustans de 
la Sud-àfrica de l'apartheid. S’apropien de l’aigua i dels demés recursos palestins 
davant la mirada impassible de la comunitat internacional, que amb la seva 
política de silenci acaba esdevenint còmplice.  
 
Resulta difícil d'entendre com un poble com l’israelià, que ha patit tant en la seva 
història recent, pugui comportar-se massacrant i assassinant a la població civil 
palestina, destruint escoles, hospitals i camps de conreu.  
 
Per tot el que s’ha esmentat, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Condemnar enèrgicament l'acció repressiva que exerceix l'estat d'Israel 
contra la població palestina, i demanar l'aturada immediata de la incursió militar a 
la franja de Gaza. 
 
Segon.- Demanar l'actuació urgent de les Nacions Unides per a la defensa dels 
drets humans a la zona i aixecar les restriccions del moviment del seu personal.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al secretari general de les Nacions Unides, al 
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president de la Comissió Europea, al president del Govern espanyol, al president 
de la Generalitat de Catalunya, a les ambaixades a Espanya d'Israel i de 
Palestina, i als presidents de la Federació Catalana d'ONGD i del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 
La Sra. Miquel explica que van deixar oberta la moció per què qualsevol grup 
municipal s´hi pogués adherir, i que la van presentar perquè creien que era 
interessant per la comarca del Garraf per dos motius: perquè la comarca va signar 
un conveni amb el Grup del Col·lectiu “Palestina resisteix”, i perquè les escoles de 
la comarca, sobretot Cubelles i Vilanova, havien estat treballant aquest tema 
durant el curs escolar. Matisa que la moció no és d’ICV, sinó que la va presentar 
la Comunitat Palestina a Catalunya. 
 
El Sr. Grau proposa esmenar el tercer paràgraf de la proposta on diu: “Resulta 
difícil d'entendre com el poble israelià, que ha patit tant ...”, per: “Resulta difícil 
d'entendre com el govern del poble israelià, poble que ha patit tant ...” 
 
Se sotmet a votació l’esmena i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels membres assistents, 
quedant redactat l´acord de la següent manera: 
 
“Resulta difícil d'entendre com el govern del poble israelià, poble que ha patit tant 
en la seva història recent, pugui comportar-se massacrant i assassinant a la 
població civil palestina, destruint escoles, hospitals i camps de conreu.“ 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Mònica Miquel. 
 

Precs del grup municipal d’ICV 
 

1. Prec. El Sr. Coch demana que es posi algun mecanisme per reduir la 
velocitat a la cruïlla dels  carrers Estació, Víctor Balaguer i Joan i Roig, 
perquè és un punt de molt de perill. 

 
2. Prec.  Demana que es contestin les instàncies dels diferents sectors del 

poble, com per exemple, de l’AA.VV. de la Mota de la Sant Pere, que tenen 
pendents 9 instàncies. 
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Precs del grup municipal de CIU 
 

1. Prec. La Sra. Cuadra demana una solució per tornar a fer visible el senyal 
de prohibit el pas del carrer Mallorca que ha quedat tapat per les fulles dels 
arbres, provocant que molts cotxes passin en contra direcció. 
 

2. Prec. El Sr. Albet demana que la contestació a les instàncies del Comitè 
d’Empresa es faci arribar a tots els grups polítics. 

 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 

1. Pregunta. La Sra. Navarrete vol saber com està el tema del pont que es 
presentar com a moció fa ja gairebé un any per la regidora d’urbanisme. 

 
2. Pregunta. Què passa amb el servei de neteja de Cubelles? Qui el 

supervisa?  
 

3. Pregunta. Què passa amb els jardins de Cubelles? Què passa amb 
l’empresa que en fa el manteniment? Diu que les zones noves no les està 
cuidant ningú. Comenta que si l’empresa no funciona, cal buscar una altra, 
però que algú ho ha de supervisar. 

 
4. Pregunta. Diu que porta unes fotos que li han portat de l’AA.VV. on es 

veuen persones acampant a la platja. Com es permet? 
 
 

Preguntes del grup municipal d’ICV 
 

1. Pregunta. El Sr. Coch explica que quan es va fer la dissolució de la Junta 
de Compensació del sector de Les Salines i Clot del Bassó, va quedar un 
romanent de diners que se’ls va retornar sense acabar les obres. Pregunta 
si el govern sap quina va ser la quantitat de diners que se’ls va retornar i 
per què si encara no havien acabat les obres. 

 
2. Pregunta. S’acabaran les voreres i l’enllumenat del voltant de l’IES abans 

de que s’iniciï el nou curs escolar? 
 
3. Pregunta. Demana explicacions per escrit sobre una invitació al Sr. Alcalde 

i a la Regidora d’Urbanisme a un viatge a Mallorca per visitar una 
dessaladora. Quin va ser el motiu i la intenció d’aquest viatge? 
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4. Pregunta. Respecte les obres al camp de futbol vol saber quina és la data 
de finalització de les obres prevista al projecte? S’està complint la data 
prevista? S’ha modificat la data del termini del projecte inicial? Si no s’ha 
complert, s’ha penalitzat a l’empresa? 

 
5. Pregunta. Quines subvencions ha demanat aquest any el govern per 

l’esport de Cubelles? 
 

6. Pregunta. Quin cost mensual té el lloguer del generador que hi ha sobre 
l’hotel d’entitats? 

 
7. Pregunta. L’equip de govern en Junta de Govern ha aprovat un import de 

8.700 € per fer front al recurs número 437/2005-D. De quin recurs es 
tracta? 

 
8. Pregunta. Hi ha projecte de les obres del clavegueram al carrer Nou? Si és 

que sí, qui l’ha signat? Si és que no, és l’obra iniciativa del Regidor d’Obres 
i Serveis? 

 
9. Pregunta. Des de l’Ajuntament s’ha creat el compromís de crear places de 

llar d’infants fins el 2008. Cubelles ja ha agafat aquests compromisos 
respecte de les places que la Generalitat ha obert fins el 2008? Explica que 
hi ha subvencions de fins 1.800 € anuals per plaça en concepte de 
despeses de funcionament. 

 
10. Pregunta. Sobre la Tèrmica explica que saben que hi ha 37 promotors de 

projectes que han pagat el 2% d’aval per iniciar el procediment i posterior 
construcció de centrals de cicle combinat, entre les que hi ha Cubelles. Sap 
la regidora de Medi Ambient si l’empresa Endesa ha presentat projecte 
d’instal·lació? Sap quin departament ha de fer l’aportació de l’aval de 
l’empresa, l’Ajuntament de Cubelles o el govern central? 

 
11. Pregunta. Sobre una enquesta telefònica que s’està fent, demana si l’equip 

de govern sap quina és i quin és el seu objectiu. 
 

12. Pregunta. Es poden fer denúncies telefòniques als diferents departaments 
d’aquest Ajuntament? 
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Preguntes del grup municipal de CIU 
 

1. Pregunta. El Sr. Albet demana que es faci una modificació puntual del Pla 
General per fer desaparèixer els 3 ponts de formigó que hi ha i fer un pont 
d’accés rodat al costat del pont peatonal, per disminuir l’impacte 
mediambiental i el cost del projecte, i conservar així l’espai de la Xarxa 
Natura 2000. Puntualitza que no es qüestiona el pont. 

 
2. Pregunta. Què es pensa fer amb la zona verda que no s’ha desenvolupat? 

Hi ha l’obligació de desenvolupar-la per part de l’Ajuntament? 
 

3. Pregunta. Què es pensa fer amb el generador de corrent de l’Hotel 
d’Entitats? Es pensa eternitzar? 

 
4. Pregunta. Com està el tema de la llum a la Sala Multiusos? Quin tipus de 

contracte hi ha amb Endesa? 
 

5. Pregunta. Quin tipus de contracte hi ha a l’Urbanització de Santa Maria 
amb Endesa, a nivell d’enllumenat públic?  

 
6. Pregunta. Demana un informe sobre el compliment del Pla Director sobre 

l’enllumenat públic de Cubelles. Vol saber com està aquest Pla Director i si 
no es compleix, demana que l’Ajuntament informi a la Generalitat i expliqui 
perquè no es pot complir. 

 
El Sr. Alcalde desitja un bon estiu a tothom i els convida a les festes de Cubelles, 
el 30 de juliol i 15 d’agost, i fa lliurament de les respostes a les preguntes 
formulades pels grups municipals al Ple ordinari del mes de juny. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC al ple 
ordinari del 19 de juny de 2006 

 
1. Pregunta. La Sra. Navarrete vol saber si està previst posar algun lavabo a 

les platges? 
 Sí està previst. 
 
2. Pregunta. Amb quina freqüència es neteja la sorra de les platges? 
 Actualment la neteja de totes les platges del municipi es fa dia sí, dia no 
 alternativament.  No obstant està previst fer una ampliació del contracte per 
 tal que totes les platges gaudeixin del servei de neteja diàriament 
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3. Pregunta. S’imposa algun tipus de sanció als propietaris de gossos que no 
recullen els excrements? 
La normativa municipal queda reflectida a les ordenances municipals. Quan 
la Policia Local detecta situacions d’aquest tipus, cursa la corresponent 
denúncia segons l’ordenança. 

 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV al ple 
ordinari del 19 de juny de 2006 

 
1. Pregunta. El Sr. Coch vol saber quina regidoria va donar l’ordre de fer 

l’obra de sota el pont de la C-31 respecte el sobreeixidor que va a 
desembocar al riu Foix. 
L’obra realitzada sota el pont de la C-31 forma part de les obres de millora 
de la xarxa de clavegueram del municipi previstes, atenent a les 
problemàtiques que es produeixen. 
Ha estat executada per SOREA amb el vist-i-plau dels SSTT. 
La responsabilitat de la conservació i manteniment de la xarxa de 
clavegueram correspon a la regidoria d’Obres i Serveis Viaris. 

 
2. Pregunta.  Per què a l’empresa SERVILLUM se li encarreguen tasques 

que, segons el conveni que es va fer, no li pertoquen, com moure arxius? 
L’Ajuntament i Servillum no tenen cap conveni signat, però aquesta pot 
portar a terme les obres i treballs que li encarregui l’Ajuntament, d’acord 
amb la normativa vigent. 

 
3. Pregunta. Existeix avui dia algun conveni entre tèrmiques i aquest 

Ajuntament per baixar el preu de la factura de la llum dels edificis 
municipals? 
Com ja s’ha manifestat en altres ocasions, no existeix cap acord/conveni 
entre ENDESA i l’Ajuntament. 

 
4. Pregunta. Per què no s’han fet les obres reclamades ja fa temps pels veïns 

del c/ Desmai de la Urbanització de Mas Trader, per evitar les inundacions? 
Ja que considera que no es tracta d’una obra de despesa inassumible per 
l’Ajuntament. 
Les obres per solventar els problemes d’inundacions del carrer Desmai de 
Mas Trader estan en estudi, tant per part de SSTT com de SOREA, a fi de 
trobar la millor solució. 

 
5. Pregunta.  La Sra. Miquel vol saber qui va donar l’ordre de tancar les 

portes d’accés al poliesportiu a les 15 h. de la tarda el 17 de juny de 2002, 
deixant tancades a un grup de persones al bar restaurant. 
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6. Pregunta. Qui va realitzar l’acció en concret de tancar les portes? 
 
7. Pregunta.  Què ha passat a partir d’aquest moment? Com s’ha organitzat 

la situació? 
Resposta a les preguntes 5, 6 i 7: El Sr. López respon a la Sra. Miquel 
que des de l’u de juny, hi ha una empresa encarregada del manteniment i 
consergeria del poliesportiu, i que aquell dia va cometre un error tancant les 
portes perquè no va veure a ningú. Però que aquelles persones van poder 
sortir, va venir la policia, però que igualment podrien haver sortit perquè el 
senyor que té la concessió del poliesportiu tenia claus de les portes. 

 
8. Pregunta.  Demana al regidor de Governació una còpia de l’informe policial 

de la seva actuació d’aquell dia. 
L’informe està a la seva disposició per a la seva consulta, previ acord de 
data amb la secretària d’Alcaldia. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU al ple 

ordinari del 19 de juny de 2006 
 

1. Pregunta. La Sra. Cuadra pregunta si la regidoria d’Urbanisme té 
coneixement de l’estat en què es troba la via pública del c/ Esparreguera 
(Mas Trader I) on s’estan construint unes edificacions noves, i hi ha pedres 
al carrer, valles caigudes i materials, ... que representen un perill pels nens 
i vehicles que hi transiten. 
La Regidora d’Urbanisme té coneixement del danys ocasionats per les 
obres del c/Esparreguera de Mas Trader des dels seus inicis. Se’ls hi ha 
aixecat actes d’infracció de les obres i s’està fent seguiment de les 
mateixes. Els danys ocasionats en la via pública els hauran de reparar en 
el moment de finalització de les obres. 

 
2. Pregunta.  Demana que o bé es netegi la zona verda del c/ Verge de la 

Mercè de Cubelles perquè està una mica deixada i plena de defecacions 
de gossos que fan molta pudor ara a l’estiu, o bé que la policia multi als 
propietaris dels animals. 
Interpretant la seva pregunta, la zona indicada es desbrossa en la 
freqüència marcada. Pel que fa a la defecació dels gossos, la Policia Local 
aplica la normativa vigent en el cas dels infractors. 

 
3. Pregunta.  Demana que s’arregli la zona enjardinada de l’estació, sigui per 

l’Ajuntament o bé, si no és de la seva competència, que es parli amb la 
RENFE per a que ho faci. 
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La zona enjardinada de l’estació és mantinguda per l’Ajuntament. El 
manteniment de les zones internes de l’estació corresponen a RENFE. 

 
4. Pregunta. Ha passat aquest any la màquina amb herbicides pel carrer? 

Aquest any el tractament fitosanitari de les herbes dels carrers, degut a la 
recent concessió del manteniment de zones verdes del municipi, ha sofert 
lamentablement un retard en la seva aplicació per motius d’organització de 
la nova empresa adjudicatària.  

 
5. Pregunta. El Sr. Albet demana que en el tema de les vivendes de protecció 

oficial hi hagi consens i participació, perquè si es troben les coses com a 
fets consumats el seu vot serà en contra. Pregunta si està previst fer a curt 
termini un programa de reunions per a que hi hagi participació i 
col·laboració en aquest tema. 
La Sra. Romero contesta al Sr. Albet que precisament per això es van 
repartir a tots els grups aquests plecs per poder fer una reunió per parlar 
del tema de les vivendes i fer aportacions.  

 

 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió 
quan són les 22:22 hores.  


