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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 16 
D’ABRIL DE 2007,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL DE 2007 
 
A Cubelles, el dia 16 d’abril de 2007, a les 20:07 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. Pilar González i Escoda, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor no adscrit 
 
- Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs, regidora del PSC, 
 
- Sr. Miguel Ángel López Robles, regidor del PSC. 
 
- 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 i Jiménez, regidora del PPC. 

 
-Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, regidor d’ERC 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Assisteix també al Ple la Sra. Rosa Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació. 
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ORDRE DEL DIA 
 

• ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
DATA 19 DE MARÇ DE 2007 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 19 de març de 
2007 i s’aprova per 12 vots a favor (2 d’EC-FIC, 1 d’ICb, 1 del Sr. Grau, 2 de CIU 
2 del PSC, 2 d’ICV, 1 del PPC i 1 d´ERC, cap vot en contra i 1 abstenció d’EC-
FIC, del Sr. Alcalde, per no haver assistit a l´esmentada sessió. 
 
2. DONAR COMPTE DE L’ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR NO 

ADSCRIT DEL REGIDOR SR. FRANCESC XAVIER GRAU I ROIG 
 
En virtut de la renúncia a formar part del grup municipal d’Iniciativa per Cubelles 
(ICb) presentada pel Sr. Francesc Xavier Grau i Roig amb registre d’entrada 
2007/*, de * i d’acord amb l’article 73.3) de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local es dóna compte al Ple de 
l’adquisició de la condició de regidor no adscrit del regidor Francesc Xavier Grau i 
Roig. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS I LA DESIGNACIÓ DELS SEUS PORTAVEUS 
 
Atès l’acord de ple de data 17 de juliol de 2003 pel qual s’aprova la constitució i 
règim de funcionament dels grups polítics municipals; 
 
Atès l’acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de 15 de setembre de 2003, 
segons el qual es dóna compte de l’adscripció dels regidors als grups polítics 
municipals així com de la designació dels portaveus dels grups polítics  i suplents 
respectius; 
 
Vista la renúncia a formar part del grup municipal d’Iniciativa per Cubelles (ICb) 
presentada pel Sr. Francesc X. Grau i Roig amb Registre d’entrada 2007/*, de *; 
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Per tot això i en virtut de les atribucions que em son legalment conferides dono 
compte al ple del següent: 
 
Primer.-  La Constitució dels grups polítics municipals i la designació dels 
portaveus i suplents respectius serà la que segueix: 
 
LLISTA ELECTORAL GRUP MUNICIPAL SIGLES PORTAVEU SUPLENT

ENTESA PER 
CUBELLES-FIC 

ENTESA PER 
CUBELLES-FIC  

EC-FIC MIQUEL PADRENY I 
RIBAS 

ANTONIO 
PEREGRINA I 

ALBARRAL 
CONVERGENCIA I 

UNIÓ 
CONVERGÈNCIA I 

UNIÓ 
CIU JOAN ALBET I MIRÓ NOEMI CUADRA 

I SORIANO 
PARTIT SOCIALISTA 

DE CATALUNYA 
GRUP SOCIALISTA PSC Mª LLUISA ROMERO 

TOMÁS 
MIGUEL ANGEL 
LOPEZ ROBLES 

INICIATIVA PER 
CATALUNYA-VERDS 

INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS 

ICV MONICA MIQUEL I 
SERDÀ(*) 

JORDI COCH I 
DATZIRA(*) 

INICIATIVA PER 
CUBELLES 

INICIATIVA PER 
CUBELLES 

ICB PILAR GONZALEZ I 
ESCODA  

 

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 

CATALUNYA 

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD 
MUNICIPAL 

ERC-ACORD 
MUNICIPAL 

JOAN ANDREU 
RODRIGUEZ I 

SERRA 

 

PARTIT POPULAR PARTIT POPULAR PPC JOANA NAVARRETE 
JIMÉNEZ 

 

 
REGIDOR NO 

ADSCRIT 
FRANCESC XAVIER GRAU I ROIG 

 
*En el cas  del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-verds designen al Sr. 
Jordi Coch i Datzira portaveu pels temes concrets de: Obres i Serveis viaris, 
Urbanisme i planejament i Medi Ambient, Joventut, Esports i Participació 
Ciutadana. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquesta designació als regidors del Consistori  i als Caps 
de Servei Municipals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 145/2007, DE 10 D’ABRIL, 

PEL QUAL ES REVOCA I DEIXA SENSE EFECTE LES DELEGACIONS, 
GENERALS I ESPECÍFIQUES, EFECTUADES A FAVOR DEL SR. F. 
XAVIER GRAU I ROIG RESPECTE DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

 
Atès que el Ple reunit el dia 14 de juny de 2003 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que 
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disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General; 
 
Atès que mitjançant Decret núm, 232/2003, de 26 de juny, aquesta Alcaldia va 
efectuar a favor del Sr. F. Xavier Grau i Roig una delegació general d’atribucions 
de gestió i resolució dels assumptes corresponents a la Regidoria de Governació. 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 276/2003, de 9 de juliol, aquesta Alcaldia va 
efectuar una delegació específica a favor del Sr. F. Xavier Grau i Roig consistent 
en l’atribució de poder dictar resolucions administratives en els àmbits objecte de 
delegació, així com la possibilitat d’efectuar dintre del mateix àmbit, les 
contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi els 2.400.- 
€. 
 
Vist allò que disposen els articles 21.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb els article 53.1.b i 
53.3 del  48.1 b) 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 i demés legislació 
complementària, quant a les competències de l´Alcaldia per al govern i 
administració municipal, i la possibilitat de delegació de competències en regidors 
de la corporació, o de la seva avocació, mitjançant Decret; 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Revocar i deixar sense efecte la delegació general efectuada mitjançant 
Decret de l´Alcaldia núm. 232/2003, de 26 de juny,  a favor del Sr. F. Xavier Grau 
i Roig, respecte la Regidoria de Governació.  
 
Segon.- Revocar i deixar sense efecte la delegació específica de competències 
efectuada mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 276/2003, de 9 de juliol,  a favor 
del Sr. F. Xavier Grau i Roig com a regidor de Governació de l’Ajuntament de 
Cubelles.  
 
Conseqüentment, revocar al Sr. F. Xavier Grau i Roig l’atribució de poder dictar 
resolucions administratives en l’àmbit de Governació, així com la possibilitat 
d’efectuar dintre del mateix àmbit les contractacions i concessions de tot tipus 
quan el seu import no superi els 2.400.- €. 
 
Tercer.- La revocació de totes aquestes delegacions tindran efectes de l’endemà 
de la renúncia del Sr. Francesc Xavier Grau i Roig de les competències 
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delegades en Governació,  6 d’abril de 2007, sense perjudici de la preceptiva 
publicació al BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal, de conformitat amb el 
que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Quart.- Avocar a favor de l´Alcaldia les competències revocades, amb efectes 
des del 6 d’abril de 2007, sense perjudici de la preceptiva publicació al BOP i en 
el Butlletí d’Informació Municipal. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, i als caps dels diferents 
Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí 
d’Informació Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal 
abans esmentat, 
 
El Ple en resta assabentat. 
 

• REGIDORIA D’HISENDA 
 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES 
SERVEIS ANÀLEGS 

 
Atès que el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària el 17 de juny de 2002 
va adjudicar el contracte de concessió del servei de piscina municipal i bar 
restaurant del Poliesportiu Municipal de la Vila a la Sra. M.M. i al Sr. F.E.E. 
 
Atès que en data 24 de juliol de 2002, es va signar el contracte administratiu entre 
les persones esmentades al paràgraf anterior amb l’Ajuntament de Cubelles, per 
a la gestió del servei de piscina municipal i bar restaurant del Poliesportiu 
Municipal de Cubelles. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 8ª del Plec de Clàusules d’Explotació, el 
concessionari té dret a sol·licitar, de manera suficientment justificada, a 
l’Ajuntament la revisió de tarifes a percebre dels usuaris del servei de piscina 
municipal. 
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Atesa la necessitat de modificar les tarifes que el concessionari de la piscina 
municipal percep del públic pels serveis de piscina (inclosos els cursets que 
haurà de realitzar). 
 
Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en els 
seus articles 15 a 19 estableix la imposició i ordenació de tributs locals. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a l’Ordenança Fiscal 
núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions 
esportives municipals i altres serveis anàlegs. 
 
Vist l’informe de Serveis Econòmics núm. 22/2007, de data 4 d’abril. 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció núm. 3/2007, de data 4 d’abril. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2007 i següents la modificació  
de l’article 6.4, de l’Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals i altres serveis 
anàlegs, el qual quedaria redactat de la següent manera: 
 
Article 6è. Quota tributària 
 

4.- PISCINA MUNICIPAL 
A) EMPADRONATS 
 
Tipus  
d’entrada 

Fins a 
2 anys 

De 2 a 11 anys Més d’11 anys Jubilats 
Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius

Puntual Gratuït 1,45 2,00 2,25 2,95 1,15 1,35 
Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,00 16,30 18,80 25,80 9,05 10,15 

 
B) NO EMPADRONATS 
 
Tipus  
d’entrada 

Fins a 
2 anys 

De 2 a 11 anys Més d’11 anys Jubilats 
Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius

Puntual Gratuït 1,45 2,25 2,95 4,50 2,25 2,70 
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Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,00 18,80 25,80 41,00 18,80 23,30 

 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona aquest acord provisional durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm. 16, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos en l’article 18 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar 
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es 
consideraran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el 
text íntegre de la modificació. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop 
s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
El Sr. Peregrina explica la proposta. 
 
El Sr. Albet demana la justificació de la pujada de la taxa en base als ingressos i 
despeses, ja que - diu - al tractar-se d’una taxa el concessionari no pot tenir 
benefici; seguidament, proposa la següent esmena: “Que la taxa només 
s’incrementi el cost de la vida de l’any passat, amb el que es van aprovar les 
ordenances”. 
 
El Sr. Peregrina explica que la justificació queda a l´expedient, que inclou el 
compte d’explotació del concessionari, revisat pels serveis econòmics de 
l’Ajuntament. 
 
Se sotmet a votació l’esmena i no s’aprova per 2 vots a favor (CIU), 8 vots en 
contra (3 d’EC-FIC, 1 d’ICb, 1 del Sr. Grau, 2 del PSC i 1 del PPC) i 3 
abstencions ( 2 d’ICV i 1 d’ERC). 
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A continuació se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor (3 
d’EC-FIC, 1 d’ICb, 1 del Sr. Grau, 2 del PSC i 2 d’ICV), 3 vots en contra (2 de CIU 
i 1 del PPC) i 1 abstenció d’ERC. 
 
El Sr. Rodríguez explica que s’absté perquè dubta sobre qui ha fet la proposta, 
l’empresa o l’Ajuntament. 
 

• REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS 
 

6. APROVAR, SI ESCAU,DE LA CONCESSIÓ D’AUTORITZACIÓ DE 
COMPATIBILITAT  D’UN  SEGON  LLOC  DE  TREBALL  A  LA  SRA. L. 
V. J. 

 
Vista la sol·licitud de compatibilitat realitzada per la Sra. L.V.J.. 
 
Vist l’informe favorable del departament de recursos humans. 
 
Atès que la Sra. L.V..J. reuneix els requisits necessaris d’acord amb la Llei 
53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques i Llei 21/1987,de 26 de novembre d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Adm. de la Generalitat. 
 
Proposo al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Concedir a la Sra. L.V.J. l’autorització de compatibilitat, sotmesa al compliment 
dels següents requisits: 
 

- la no modificació de la jornada i horari del seu lloc de treball a l’Ajuntament 
de Cubelles. 

- la suma de jornades de l’activitat a l’entitat local i de l’activitat privada no 
podrà superar la jornada ordinària establerta en l’entitat local, 
incrementada en un 50%. 

- la revocació automàtica de l’acord de reconeixement de compatibilitat, en 
cas de canvi de lloc de treball en el sector públic, d’acord amb el que diu 
l’art. 14 de la Llei 53/1984. 

 
El Sr. Alcalde explica la proposta. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (3 d’EC-FIC, 1 
d’ICb, 1 del Sr. Grau, 2 d’ICV, 2 de CIU, 1 d’ERC i 1 del PPC), cap vot en contra i 
2 abstencions (PSC). 
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• CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

 
7. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 291 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, es dóna compte al Ple de l’adopció de les resolucions de la Regidoria 
de Recursos Humans núms. 28/2007, 45/2007, 47/2007,  52/2007, 53/2007,  
55/2007,  per les quals es resol temes de personal.  

 
El Ple en resta assabentat. 
 

8. MOCIONS 
 
 MOCIÓ PER LA MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
PRIMARIA DE CUBELLES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC 
 
Motivacions 
 
Cubelles un municipi que mira cap al futur, ha de tenir presents les necessitats 
dels col·lectius més desfavorits. Al mateix temps l’Administració municipal a de 
prioritzar les polítiques al servei de les persones. 
 
Però cal dotar als equips d’atenció social dels municipis de les eines humanes i 
materials adients pel desenvolupament eficaç de la seva gestió. 
 
Per aquest motiu i amb la coordinació tècnica  dels responsables comarcals, 
proposem que el Consistori assumeixi els presents acords i una assignació 
pressupostària necessària per la seva execució. 
 
     ACORDS 
 
- Augmentar les hores de Treball Social  (actualment 35h setmanals), i ampliar el 
servei amb 1ª Acollida i per atendre específicament al programa SAD (Serveis 
d’Atenció Domiciliària). 
 
- Millorar l’espai on s’ubiquen els despatxos dels serveis socials per tal de garantir 
una millora atenció en les entrevistes amb els usuaris i per a la millora de la 
qualitat del servei. 
 
- Millorar el mobiliari i equipaments destinats a la gent gran. 
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- Introduir un servei de càtering per a persones grans que no poden sortir de 
casa. 
 
- Mantenir i augmentar els recursos humans per seguir desenvolupant i potenciar 
més els programes XAM / PRE-XAM. 
 
- Condicionar l’espai XAM / PREXAM amb equipaments (TV, DVD, material 
fungible, impressora, ordinadors, etc.) i si la regidoria d’Acció Social es trasllada 
al nou edifici on hi haurà el CAP seguir disposant d'un espai amb prou condicions, 
com és el cas a Olivella i Canyelles. 
 
- Treballar en xarxa amb altres Regidories com esports i cultura per iniciar un 
projecte esportiu dirigit a infants i joves amb l'objectiu d'ocupar el lleure d'aquests 
d'una forma sana i potenciant la convivència. 
 
- Augmentar els recursos per poder oferir més projectes de sensibilització per 
treballar la integració de famílies nouvingudes; informació i xerrades a l'escola i 
IES, fomentar l'ús d'intèrprets, accions concretes obertes al municipi, etc. 
 
- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Garraf, a la Consellera 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania i a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a la 
Direcció del CAP de Cubelles i a les entitats i associacions de Cubelles. 
 
El Sr. Rodríguez proposa retirar la moció per a presentar-la com un prec. 
 
Se sotmet a votació la retirada de l’ordre del dia de moció i s’aprova retirar la 
moció per 11 vots a favor (3 d’EC-FIC, 1 d’ICb, 1 del Sr. Grau, 2 d’ICV, 2 del 
PSC, 1 d’ERC i 1 del PPC), cap abstenció  i 2 vots en contra (CIU). 
 
El Sr. Albet lamenta que es retiri la moció ja que considera que seria important pel 
poble, i diu que CIU l’hagués votat a favor. 
 
 
 MOCIÓ SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL AL NOSTRE MUNICIPI QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
D’ERC 
 
Motivacions 
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En diversos PLENS, el Consistori Municipal s’ha posicionat favorablement al 
bastiment a la nostra vila d’una nova biblioteca municipal. En les darreres 
eleccions municipals, tots els partits ens vàrem refermar en la proposta electoral 
de dotar Cubelles d’una nova biblioteca. A hores encara no tenim una biblioteca 
nova a Cubelles. 
D’altra banda, l’arxiu municipal, eina bàsica i insubstituïble per a l’estudi de la 
nostra història, es troba en una situació que posa en greu perill la conservació 
dels documents històrics municipals que allà s’hi troben emmagatzemats. 
 
Per tot això, E.R.C. de Cubelles, TORNA a presentar el projecte de construcció 
d’una nova biblioteca –que pugui contenir l’arxiu municipal -, que ja havia entrat 
en el Ple durant l’anterior legislatura mercès a la moció d’ERC presentada pel 
grup d’Iniciativa per Cubelles. 
  
Atès que la biblioteca actual, Mossèn Joan Avinyó, no cobreix adequadament les 
necessitats culturals de la nostra vila. 
 
Atès que els 70 metres quadrats de l’actual biblioteca municipal son totalment 
insuficients pels més de 14.000 habitants que té en l’actualitat té Cubelles. 
 
Atès que l’actual biblioteca municipal no està, ni pot estar, dins la xarxa de 
biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
  
Atès que el consistori municipal en sessió plenària del dia 16 de maig de 2003 es 
va pronunciar a favor de la construcció d’una nova biblioteca municipal. 
 
Atès que una biblioteca representa un dels mitjans més importants de difusió de 
la cultura i de la promoció de l’estudi i la investigació. 
 
Atès que la documentació de l’arxiu històric municipal es troba en un estat evident 
de deteriorament que podria ésser del tot irreversible. 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Acordar una assignació pressupostaria per l’estudi i construcció de la 
nova biblioteca en el pressupost del 2007.  
 
Segon.- Fer la cessió de terrenys adequada per la construcció d’una nova 
biblioteca. 
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Tercer.- Elaborar el projecte de construcció de la nova biblioteca municipal que 
contingui i dignifiqui l’arxiu històric municipal, abans de l’abril de 2008. 
 
Quart.- Construir la nova biblioteca de Cubelles abans del 23 d’abril diada de  
Sant Jordi del 2009. 
 
Cinquè.- Signar els acords pertinents amb la xarxa de biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, perquè la biblioteca municipal pugui estar dins de la seva 
xarxa. 
 
Sisè.- Procurar els mitjans que siguin necessaris per a la conservació de l’arxiu 
històric municipal. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona ( Xarxa de 
biblioteques de Catalunya), al Conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, al Conseller de Cultura del Consell Comarcal del Garraf, a les 
associacions i entitats de Cubelles i a la Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
d’Arles de Tec. 
 
El Sr. Rodríguez exposa que és la mateixa moció que va presentar ICV la 
legislatura anterior, ja que Cubelles necessita una biblioteca nova que inclogui 
l’arxiu històric; que espera que amb la realització d’un projecte i l’assignació d’una 
partida pressupostària es pugui començar a treballar, i que li agradaria que cada 
grup ho portés al seu programa electoral perquè així seria un compromís més 
sòlid. Finalment, apunta la possibilitat de cessió d´uns terrenys del Bisbat de 
Barcelona per a ubicar-la. 
 
La Sra. Romero explica que el PSC ja ho porta al seu programa, que no toca 
aquesta moció, a poc més d’un mes de les eleccions, i que s’hauria d’incloure als 
respectius programes electorals. 
 
La Sra. Miquel demana que es retiri la moció i que ERC la presenti com a prec. A 
continuació, comenta que des de l’any 95 s’ha presentat aquesta moció quatre 
vegades al Ple de l’Ajuntament de Cubelles, que a partir de 10.000 habitants és 
obligatori entrar a la Xarxa de Biblioteques de Catalunya, però que durant aquest 
període els grups que han governat no han fet la feina. Segueix dient que els 
serveis de la Diputació de Barcelona fan l’estudi, donen ajuts en l’inversió, 
instal·len l’equipament informàtic... i recorda que el 10 d’abril de 2003 es va 
presentar un projecte per Registre d’Entrada i encara no s’ha fet res. Respecte  
l’arxiu municipal, considera que el responsable de la seva situació és el Regidor 
de Cultura, que l’edifici no compleix la Llei 10/2001, de 13 de juliol d’arxius 
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respecte pobles de les nostres característiques; finalment demana que tots ho 
portin al programa electoral i que es retiri del Ple. 
 
El Sr. Albet explica que la Diputació ha vingut vàries vegades i que el problema 
sempre havia estat la ubicació, i que amb la Diputació es va pensar que els 
terrenys a que fa referència el Sr. Rodríguez eren bons. Seguidament, proposa 
fer una esmena: “Assignar partida pressupostària per fer l’estudi i començar a fer 
tràmits necessaris.” 
 
La Sra. Navarrete comenta que donarà suport a la moció perquè tothom la porta 
al seu programa, i perquè la biblioteca és necessària i interessa a tots. 
 
La Sra. González explica que ICb va presentar dues mocions en passades 
legislatures, que tots volen la biblioteca, però demana que la moció es deixi sobre 
la taula o que es retiri, perquè entén que és fruit d’un programa electoral, i no una 
moció. Seguidament, comenta que ningú ha estat capaç de negociar l´adquisició 
d´uns terrenys per la biblioteca, que la construcció i el projecte els fa la Diputació 
i, per tant, sense cost per a l´Ajuntament, i demana una reflexió, si es tracta 
d´acords seriosos – diu – i retirar aquest punt o deixar-lo sobre la taula.   
 
El Sr. Padreny exposa que tots estan d’acord en que fa falta una biblioteca, que 
tots ho han portat al programa electoral, que quasi tots han estat al govern en 
alguna legislatura i que ningú ha fet res. Afegeix, que no s’ha considerat que fos 
un tema d’imperiosa necessitat perquè es posava en servei la biblioteca de 
l’Institut, que es preveia que donés un servei alternatiu a la biblioteca municipal. 
Continua explicant que troba difícil, a aquestes alçades, prendre un acord seriós 
respecte la construcció d’una biblioteca al municipi, quan no es disposa de 
terrenys, ni partida, i considera més important aprovar altres temes que hi ha 
sobre la taula, ja treballats. Finalment, considera oportú retirar la proposta i que el 
nou govern ho treballi, i diu que, en cas contrari, EC-FIC hi votarà en contra. 
 
A continuació, el Sr. Padreny, comenta que són conscients del mal estat de l’arxiu 
històric, que es va aprovar del romanent de tresoreria per adequar l’actual 
biblioteca municipal i al mateix edifici ubicar-hi l’arxiu històric  
 
El Sr. Rodríguez manifesta que no retirarà la moció. 
 
La Sra. Miquel pensa que no es poden aprovar aquests acords, però el que sí 
troba correcte és agafar el compromís de que governi qui governi treballarà amb 
la resta de grups. Recorda, que l’Alcalde va agafar el compromís de fer un 
pressupost ordinari abans de finalitzar la legislatura, per a què els grups que 
vinguessin a la propera legislatura decideixin les inversions. 
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El Sr. Albet explica que el 16 de maig de 2003 es va aprovar la construcció d’una 
nova biblioteca municipal quan la situació era similar a la d’avui, i no comprèn si 
llavors es va fer per què ara no. A continuació, assenyala que es podrien iniciar 
negociacions amb la Diputació de Barcelona a fi de realitzar l’estudi de la nova 
biblioteca municipal, i conclou dient que no troba lògic portar-ho al programa 
electoral i no aprovar la moció. 
 
La Sra. Miquel demana que es deixi sobre la taula i es faci una comissió 
Informativa per presentar el treball de com ha de ser la nova biblioteca; finalment, 
indica que al 2003, quan es va aprovar el citat acord, ella no estava a la sala. 
  
El Sr. Alcalde explica que durant la legislatura l’equip de govern ha treballat el 
tema de la biblioteca, i que els representants de la Diputació de Barcelona no van  
trobar cap lloc adequat; que una de les propostes era l’hort del rector, però que  
mossèn no volia vendre el terreny, sinó llogar-lo o tenir un altre en una altra part 
del municipi, i que això s´ha de fer a través del Pla General. Finalitza dient que 
aquesta iniciativa ha de correspondre al nou govern. 
 
El Sr. Rodríguez demana que es faci la mateixa tramitació que per a la 
construcció d´un complex hoteler privat. 
 
El Sr. Albet aclareix que quan va arribar la proposta del complex hoteler, els usos 
i la modificació puntual ja estava feta. 
 
La Sra. Miquel proposa deixar el punt sobre la taula. 
 
Se sotmet a votació deixar sobre la taula la moció i s’aprova deixar la proposta 
sobre la taula per 9 vots a favor (3 d’EC-FIC, 1 d’ICb, 1 del Sr. Grau, 2 d’ICV i 2 
del PSC) i 4 vots en contra (2 de CIU, 1 d’ERC i 1 del PPC). 
 
El Sr. Rodríguez demana que consti en acta que es deixa sobre la taula en contra 
del grup que la proposa. 
 
La Sra. Miquel demana que consti en acta que si ICV governa a la legislatura 
2007-2011 la biblioteca estarà feta. 
 
 
 MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 76è ANIVERSARI DE LA 
PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA I EN RECORD DELS QUE VAN LLUITAR 
PER LA RECUPERACIÓ DE LES LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES I 
NACIONALS DE CATALUNYA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC 
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El 14 d’abril de 1931, i a resultes de les eleccions municipals que van donar com 
a resultat una victòria aclaparadora de les forces populars i republicanes amb la 
caiguda consegüent de la monarquia borbònica, Francesc Macià va proclamar la 
República Catalana. Després d’una negociació amb les noves autoritats 
republicanes espanyoles, la República Catalana va donar lloc a la recuperació de 
la Generalitat com a instrument de l’autogovern de Catalunya. 
 
Es va obrir, d’aquesta manera, un període de llibertat democràtica, conquestes 
ciutadanes en clau progressista i modernitzadora i avenços en el grau de 
sobirania política del poble català, sense precedents fins aleshores. No és cap 
casualitat que els anys de la Generalitat republicana hagin restat en la memòria 
col·lectiva com una etapa decisiva en la història de Catalunya. 
 
L’aixecament militar de juliol de 1936 contra la República i el sagnant conflicte 
que va venir a continuació van posar fi a un projecte polític que hauria pogut 
donar, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, fruits importants en els anys a 
venir. La derrota de 1939, produïda en bona part gràcies a l’ajut de l’Alemanya 
nazi i la Itàlia feixista a l’exèrcit de Franco, va constituir una catàstrofe  col·lectiva 
per a tota la ciutadania que havia viscut amb esperança el 14 d’abril de 1931.  
 
La repressió, l’exili i les dures condicions materials de la postguerra no van aturar, 
malgrat tot, la resistència del poble de Catalunya i la seva lluita per la recuperació 
dels drets democràtics i nacionals. És gràcies als esforços de les generacions 
que van haver de patir aquelles circumstàncies tan dramàtiques que avui, en el 
76è aniversari de la proclamació de la República Catalana i de l’inici de l’obra de 
govern de la Generalitat republicana, Catalunya ha recuperat les seves 
institucions d’autogovern i continua maldant democràticament per assolir el grau 
de sobirania política que li correspon.  
 
És per tot això que el GRUP MUNICIPAL D’ERC proposa al ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Saludar i recordar la proclamació de la República Catalana, el 14 d’abril 
de 1931, com a fita històrica en el recobrament de les llibertats nacionals i 
democràtiques del poble de Catalunya. 
 
Segon.- Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van caure en 
defensa de la República o van patir exili o repressió per aquesta causa. 
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Tercer.- Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van participar en 
la resistència democràtica i nacional a la dictadura franquista –des del camp 
polític, sindical, cultural, etc.– i que van fer possible la recuperació de les 
institucions d’autogovern de Catalunya. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat, al president del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a les entitats i associacions del municipi de Cubelles. 
 
El Sr. Rodríguez explica la moció. 
 
La Sra. Miquel exposa que ICV se sent hereva de la República i que han demanat 
al govern central l’impuls d’una llei per la memòria històrica. 
 
El Sr. Albet comenta que CIU dóna suport a la moció i a la recuperació de la 
memòria històrica. 
 
El Sr. Padreny explica que dintre dels actes programats a la setmana cultural hi 
ha una exposició i quatre conferències que fan referència a la memòria històrica, i 
que el vot d’EC-FIC serà a favor. 
 
El Sr. López manifesta que el PSC votarà a favor de la moció, però pensa que es 
podria haver fet una ressenya les vegades que s’ha proclamat la República 
Catalana. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per 9 vots a favor (3 d’EC-FIC, 1 d’ICb, 2 
d’ICV, 2 de CIU i 1 d’ERC), 1 vot en contra (PPC) i 3 abstencions (2 del PSC i 1 
del Sr. Grau). 
 
8.4. MOCIÓ DE SUPORT A LA “COMMEMORACIÓ DELS 50 ANYS DE LA 

SIGNATURA DEL TRACTAT DE ROMA” QUE PRESENTEN ELS 
GRUPS MUNICIPALS D’EC-FIC, ICb, ERC, PSC, ICV, CIU I EL SR. F. 
XAVIER GRAU I ROIG 

 
Antecedents 
 
El 25 de març de 2007 els pobles europeus commemoren el 50 aniversari de la 
signatura del Tractat de Roma, carta fundadora de l’actua’l Unió Europea. En 
aquest context, els líders europeus s’han compromès a celebrar tot tipus d’actes 
amb l’objectiu  de demostrar que Europa, projecte que es troba en contínua i 
constant evolució,  està cada cop més unida i resolta en la construcció del model 
europeu.  
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Així doncs, el nostre treball es basa en el respecte dels valors fundacionals de la 
Unió Europea: llibertat, justícia social, democràcia, progrés i respecte pels drets 
humans. Amb l’entrada en el nou segle, ens enfrontem a la nova era de la 
globalització com a procés polític, social i econòmic, que alhora comporta costos i 
beneficis i dona pas als dos grans reptes que té l’actua’l Unió Europea: el 
desenvolupament sostenible i la constitució europea. 
 
La revitalització de l’economia europea passa per aconseguir un progrés 
sostenible, que tingui en compte el respecte al medi ambient, l’ús racional dels 
recursos, el desenvolupament equitatiu, la igualtat d’oportunitats, etc..., en 
definitiva, un desenvolupament econòmic a llarg termini i que tingui en compte els 
valors fundacionals europeus. A més, la presència de la Unió Europea en el món 
globalitzat obliga a l’economia europea a beneficiar els seus ciutadans  i a la resta 
del món, ja que el nostre benestar social camina inevitablement en paral·lel amb 
la nostra la solidaritat. 
 
Per fer d´Europa un actor internacional de pes, d’acord amb la seva història, 
influència i posició econòmica i social, hem de constituir Europa a partir de dues 
variables definitòries, tant interna com externament. D’una banda, no ha de ser 
només una construcció política amb base a Brussel·les, sinó també ha de ser en 
base al principi de subsidiarietat, de transparència i democràcia, i omplir de 
contingut el concepte de ciutadania europea.  D’altra banda, Europa ha de 
demostrar la capacitat d’actuar conjuntament amb una sola veu, de tal manera 
que la política exterior europea sigui eficient i eficaç. L´instrument que pot 
articular aquests objectius és la Constitució Europea. 
 
L´ entusiasme polític ha de ser correspost per la voluntat ciutadana d’avançar en 
el projecte europeu i és justament aquí on Catalunya i els seus municipis poden 
aportar el seu ajut al procés europeu. D’una banda, la clara vocació europeista de 
Catalunya i els seus municipis, i d’una altra la condició de proximitat amb els 
ciutadans  a través dels municipis. 
 
Tot plegat conforma les raons per les quals Catalunya i els seus municipis han de 
participar activament en el 50è aniversari de la signatura del Tractat de Roma. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
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Primer.- L´Ajuntament es compromet a fer difusió a través dels mitjans de 
comunicació municipals de la celebració del 50è aniversari de la signatura del 
Tractat de Roma. 
 
Segon.- També es compromet a organitzar activitats o actes que sensibilitzin la 
població sobre el procés d’integració europea durant tot l’any 2007. 
 
Tercer.- Aquesta moció es farà arribar a les següents institucions: Consell Català 
del Moviment Europeu (Provença, 281 – 08008 Barcelona); El Patronat Català 
Pro Europa (Bruc, 50 – 08010 Barcelona); Representació de la Comissió Europea 
(Passeig de Gràcia, 90 – 08008 Barcelona); Delegació del Parlament Europeu 
(Passeig de Gràcia, 90 – 08008 Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya 
(Via Laietana,  33 – 08003 Barcelona) i Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (València, 231 – 08007 Barcelona). 
 
El Sr. Alcalde explica la proposta. 
 
La Sra. Miquel explica que durant aquesta legislatura l’Ajuntament de Cubelles es 
va sumar a la Declaració de Terrassa. 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Romero. 
 
La Sra. Miquel continua explicant que Europa també són els municipis, encara 
que siguin petits, i que a través de l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació i tot el Consell Català del Moviment Europeu, juntament amb el 
Patronat Català Proeuropa, s’ha intentat treballar per a que aquestes mocions 
siguin realitat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sala la Sra. Romero. 
 
La Sra. Miquel segueix comentant que una de les coses que s’aprova és el 
compromís de fer difusió de l’Ajuntament a través dels mitjans de comunicació 
locals, i pensa que seria interessant fer un debat a Ràdio Cubelles. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
8.5. MOCIÓ A FAVOR DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I DE LA 

PLURALITAT INFORMATIVA, I DE SUPORT A LA CONTINUÏTAT DE 
LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ, QUE PRESENTEN ELS 
GRUPS MUNICIPALS EC-FIC, ICb, ERC, PSC, ICV, CIU I EL SR. F. 
XAVIER GRAU I ROIG 
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La democràcia fomenta els seus principis en dos pilars bàsics com son el 
respecte a les institucions i la llibertat d’expressió. 
 
La llibertat d’expressió és el dret que la Constitució, a l’article 20, reconeix per 
poder expressar les idees lliurement. Això no és però la justificació per defensar 
la mentida, l’insult i la demagògia i menys quan es persegueixen interessos 
electorals que aconsegueixen només la crispació i el descrèdit de les institucions 
de l’Estat. 
 
El Partido Popular ha iniciat un camí perillós utilitzant reiteradament la mentida i la 
tergiversació de la realitat amb l’ajut de diversos grups mediàtics que l’han dut a 
fer de la lluita contra el terrorisme un element d’ús electoral sense precedents en 
la història de la democràcia. 
 
L’actitud del Partido Popular justificant el que és injustificable, fent servir un doble 
joc quan és a l’oposició i quan és al govern, i oblidant la seva recent gestió busca 
només una rendibilitat electoral immediata. 
 
L’ús partidista del dolor que genera la violència i l’intent permanent de sembrar el 
dubte sobre els fets de l’11-M, recordant que era el Partido Popular qui governava 
en aquesta data quan l’electorat va decidir de forma lliure –com es fa en 
democràcia- que aquest partit havia de deixar de governar, només busca entorpir 
la feina dels professionals i funcionaris d’aquests actes. Les teories conspiratives 
del Partido Popular només persegueixen justificar la pèrdua del poder que va 
començar amb la institucionalització d’una mentida que encara s’entesten a no 
reconèixer. 
 
Pensem que és hora que el Partido Popular reflexioni sobre on condueix tanta 
crispació infundada i que torni a la correcció parlamentària, a l’ús correcte de les 
regles del joc democràtic, a l’acceptació d’uns resultats que legitimen l’exercici en 
llibertat de la democràcia de milions d’espanyols, contribuint, així, a l’enfortiment d 
eles institucions. 
 
En conseqüència, els Grups Municipals abans esmentats proposen al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Exigir al Partido Popular que cenyeixi el seu missatge polític al rigor i la 
veritat objectiva, que els seus arguments es basin en el respecte a les persones i 
institucions de l’Estat i que elimini del seu discurs polítics la lluita contra el 
terrorisme com a arma electoral l’objectiu del qual és buscar la crispació. 
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Segon.- Comunicar el present acord a la direcció del Partido Popular i del Partit 
Popular de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al President del Congreso de los Diputados 
per què el faci arribar al grup parlamentari del Partido Popular. 
 
Quart.- Comunicar el present acord al President del Senat per què el faci arri bar 
al grup parlamentari del Partido Popular. 
 
El Sr. Alcalde explica la moció. 
 
La Sra. Navarrete explica que el tall de l’emissió de TV3 es deu al procés 
d’apagada analògica i de trànsit a la televisió digital terrestre, així com a la decisió 
de l’anterior Ministre d’Indústria, i ara President de la Generalitat de Catalunya, 
d’adjudicar al canal privat “La Sexta” les freqüències per les que emetia TV3. 
Continua explicant que tots estan d’acord amb la llibertat d’expressió, que si no es 
pot emetre és per un tema legal, i que el Partit Popular està treballant per buscar 
solucions a un error de l’anterior ministre. Per tot l’exposat, diu no estar d’acord 
amb la moció. 
 
El Sr. Albet exposa que primer estava TV3, i que si hi ha un error del ministre, 
que s´arregli, però que continuï emetent TV3. Seguidament, recrimina al govern 
valencià que, emparant-se en la legalitat, no hagi defensat els interessos de TV3. 
 
El Sr. López manifesta que si el Partit Popular no estigués a València això no 
hauria passat. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per 12 vots a favor (3 d’EC-FIC, 1 d’ICb, 
1 del Sr. Grau, 2 d’ICV, 2 de CIU, 2 del PSC i 1 d’ERC) i 1 vot en contra (PPC). 
 
 
8.6. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ERC 

PER SOL·LICITAR AL PARTIDO POPULAR QUE ELIMINI DEL SEU 
DISCURS ELECTORAL LA LLUITA ANTI-TERRORISTA 

 
La democràcia fomenta els seus principis en dos pilars bàsics com son el 
respecte a les institucions i la llibertat d’expressió. 
 
La llibertat d’expressió és el dret que la Constitució, a l’article 20, reconeix per 
poder expressar les idees lliurement. Això no és però la justificació per defensar 
la mentida, l’insult i la demagògia i menys quan es persegueixen interessos 
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electorals que aconsegueixen només la crispació i el descrèdit de les institucions 
de l’Estat. 
 
El Partido Popular ha iniciat un camí perillós utilitzant reiteradament la mentida i la 
tergiversació de la realitat amb l’ajut de diversos grups mediàtics que l’han dut a 
fer de la lluita contra el terrorisme un element d’ús electoral sense precedents en 
la història de la democràcia. 
 
L’actitud del Partido Popular justificant el que és injustificable, fent servir un doble 
joc quan és a l’oposició i quan és al govern, i oblidant la seva recent gestió busca 
només una rendibilitat electoral immediata. 
 
L’ús partidista del dolor que genera la violència i l’intent permanent de sembrar el 
dubte sobre els fets de l’11-M, recordant que era el Partido Popular qui governava 
en aquesta data quan l’electorat va decidir de forma lliure –com es fa en 
democràcia- que aquest partit havia de deixar de governar, només busca entorpir 
la feina dels professionals i funcionaris d’aquests actes. Les teories conspiratives 
del Partido Popular només persegueixen justificar la pèrdua del poder que va 
començar amb la institucionalització d’una mentida que encara s’entesten a no 
reconèixer. 
 
Pensem que és hora que el Partido Popular reflexioni sobre on condueix tanta 
crispació infundada i que torni a la correcció parlamentària, a l’ús correcte de les 
regles del joc democràtic, a l’acceptació d’uns resultats que legitimen l’exercici en 
llibertat de la democràcia de milions d’espanyols, contribuint, així, a l’enfortiment 
de les institucions. 
 
En conseqüència, els Grups Municipals abans esmentats proposen al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Exigir al Partido Popular que cenyeixi el seu missatge polític al rigor i la 
veritat objectiva, que els seus arguments es basin en el respecte a les persones i 
institucions de l’Estat i que elimini del seu discurs polítics la lluita contra el 
terrorisme com a arma electoral l’objectiu del qual és buscar la crispació. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la direcció del Partido Popular i del Partit 
Popular de Catalunya. 
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La Sra. Romero demana que consti en acta que és un tema del Partit Popular i 
que es refereix als representants màxims del partit, i no de la Sra. Navarrete. A 
continuació, exposa la proposta. 
 
El Sr. Rodríguez manifesta que dóna suport a la moció i demana a la Sra. 
Navarrete que també n´hi doni suport. 
 
La Sra. Navarrete exposa que la moció comença “exigint” al Partit Popular, i que li 
agradaria que aquesta contundència que utilitzen als acords la tinguessin quan 
parlen amb Batasuna. Continua exposant, que el Partit Popular el representen 
onze milions de persones, que li agradaria escoltar que el President del Govern 
digués que Batasuna no es presentarà a les eleccions municipals, i pregunta on 
està la llibertat d’expressió si a la moció se’ls exigeix. A continuació, explica que a 
la manifestació de la Plaça de Sant Jaume no tothom era del Partit Popular, 
també hi havia socialistes, i que aquests temes s’han de debatre al Congrés, i no 
als municipis, on poden crear crispacions. 
 
La Sra. Romero assenyala que els ciutadans bascos estan en contra de la 
utilització partidista del terrorisme i volen que el problema es solucioni amb la 
paraula i viure millor. 
 
La Sra. Miquel comenta que ICV s’abstindrà, i explica que “l’11 M” ella era al 
Congrés dels Diputats i es comentava que aquell dia el Partit Popular havia 
perdut les eleccions, i no es van equivocar. 
 
Al Sr. Albet li sobta aquesta moció quan abans s’ha aprovat una moció que 
defensava la llibertat d’expressió i comunicació; que en Ajuntament sempre s’ha 
respectat aquesta llibertat. Seguidament comenta que la moció no s’ha de 
debatre a l’Ajuntament i que CIU s’abstindrà perquè la troba fora de lloc . 
 
El Sr. Padreny explica que no és habitual que EC-FIC intervingui en temes que 
fan referència a assumptes estatals, però fa una reflexió al Partit Socialista i a 
ERC que acoten la llibertat d’expressió. Conclou dient que EC-FIC s’abstindrà i 
que no s’haurien de posar límits a la llibertat d’expressió. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per 4 vots a favor (1 del Sr. Grau, 2 del 
PSC i 1 d’ERC), 1 vot en contra (PPC) i 8 abstencions (3 d’EC-FIC, 1 d’ICb, 2 
d’ICV i 2 de CIU). 
 
9. ALTRES TEMES 
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9.1. ADHESIÓ, SI ESCAU, DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES A 
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA COM A SOCI PROTECTOR 
 
 “L’usage du catalan répugne et est contraire à l’honneur de la nation française”. 
(L’ús del català repugna i és contrari a l’honor de la nació francesa). Amb aquesta 
paraules el rei Lluís XIV va prohibir la llengua catalana amb el seu edicte de l’any 
1700 al territori que va anomenar la província estrangera del Rosselló. 
 
Després de 276 anys de prohibició de l’ús de la llengua, ningú no s’hagués cregut 
que el 1976 es podria tornar a obrir una escola catalana a Perpinyà. La Bressola 
però, ho va fer, i al cap de 30 anys, no només segueix existint sinó que hom pot 
comprovar que correspon al desig de la població de Catalunya Nord, tant la 
catalana d’origen com la d’adopció: Les escoles de la Bressola (que ara són vuit) 
han crescut de 280% aquests darrers 8 anys! Això hauria de significar l’obertura 
de nous centres i l’escolarització de més i més nins i nines, amb totes les 
despeses i dificultats que això representa. 
 
La manca de mitjans, però, impedeix que totes les famílies puguin tenir-hi accés: 
Cal esperar 5 anys abans que l’estat participi en el finançament d’un centre nou. 
Manquen locals per acollir els alumnes. Obligant a realitzar les classes en 
barracons i en condicions poc agradables per l’ensenyament. 
 
La gran majoria de municipis no disposen d’una escola catalana. la qual cosa 
exclou de l’ensenyament català molts alumnes que s’hi matricularien. 
 
Manquen recursos per obrir més centres de secundària que permetin la 
continuació dels estudis i la línia educativa engegada per les escoles La Bressola 
a primària. 
 
La llengua catalana a Catalunya Nord, malgrat els avenços d’aquests darrers 
anys, es troba en greu perill i caldrien moltes escoles per a salvar-ne realment 
l’ús. 
 
Per aquests motius, l’ Ajuntament de Cubelles fa una crida a les institucions 
franceses i a les catalanes : 
 
A les institucions franceses: 
 
A l’estat perquè apliqui de manera generosa i eficaç l’acord signat amb la 
Bressola l’any 1995 facilitant la creació d’escoles la Bressola als municipis que 
encara no en tenen. 
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Al Consell General perquè participi en el finançament de l’ensenyament secundari 
(Col·legi) 
 
Al Consell Regional perquè continuï incrementant els ajuts a la Bressola com ho 
ha començat a fer i ajudi a la creació d’un liceu. 
 
Als municipis del departament dels Pirineus Orientals que encara no ho hagin fet 
perquè facilitin locals per a les escoles catalanes de la Bressola i els atorgui la 
paritat, pel que fa als serveis municipals, amb les escoles públiques franceses. 
 
A les institucions catalanes: 
 
Al Govern de Catalunya perquè continuï aplicant de manera generosa la 
Resolució del Parlament de Catalunya del 21 de febrer del 2001 que insta el 
govern a facilitar la creació de nous centres de la Bressola. 
 
A les diputacions, consells comarcals i municipis que encara no ho hagin fet, que 
s’adhereixin a l’associació Amics de la Bressola. 
 
I també se sol·licita de les institucions esmentades un suport decidit a les 
iniciatives culturals de Catalunya Nord en els àmbits de Creació (cançó, teatre, 
dansa). 
 
Mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV). En particular es demana que la 
població nord-catalana tingui accés a les TV digitals terrestres en català. 
 
Toponímia. Plena utilització dels topònims en català en tots els senyals públics. 
Salvem la llengua i la identitat catalana de les comarques del nord! 
 
Per tot l’exposa’t la Regidoria de Cultura proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Cubelles l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Adherir-se al Manifest per la Bressola i la Llengua a Catalunya Nord. 
 
Segon.-  Fer-se soci protector de l’Associació d’Amics de la Bressola amb una 
aportació econòmica fixa anual de 600€, condicionant-la  a l’existència de crèdit 
pressupostari suficient i adequat en el Pressupost del 2007 i exercicis successius, 
amb consignació pressupostària nominativa. 
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Tercer.- Disposar que el segon acord es materialitzarà anualment mitjançant 
resolució de la Regidoria de Cultura. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a La Bressola al carrer Natura, s/n 66000 de 
Perpinyà (França), a l’Associació d’Amics de la Bressola al carrer Mare de Déu 
del Pilar, 16-18, 08003 de Barcelona, a l’Ajuntament de la Vila agermanada 
d’Arles de Tec i al Departament d’Intervenció als efectes corresponents. 
 
Se sotmet a votació ratificar la inclusió de la proposta en l’ordre del dia i s’aprova 
per unanimitat. 
 
El Sr. Padreny explica la proposta. 
 
El Sr. Rodríguez manifesta que donarà suport a la proposta, però considera 
l’aportació econòmica petita perquè les bressoles s’han d’autofinançar durant els 
primers cinc anys, i planteja incrementar la quantitat fins els 1.000 €. 
 
La Sra. Miquel està d’acord amb l’import consignat, i proposa al Sr. Rodríguez 
que a tots els municipis on governen es facin socis de l’Associació d’Amics de la 
Bressola. 
 
El Sr. Albet explica que l’Ajuntament de Cubelles sempre ha estat d’acord amb 
les escoles bressoles i ha col·laborat amb elles i els hi ha donat suport. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
El Sr. Alcalde comenta que abans de passar als precs i preguntes donarà una 
informació que considera d’interès i una altra que se li havia demanat, diu que ha 
rebut una informació de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Direcció General de Transport Terrestre, que diu 
que el projecte de reforma de l’edifici de viatgers de l’estació està finalitzat i 
pendent de licitació, i indica que demanarà veure el projecte. 
 
A continuació, comenta que el grup d’ERC demana que s’expliqui per què 
l’Ajuntament ha deixat perdre una subvenció de la Fundació ONCE del programa 
d’accessibilitat a les platges. Seguidament, fa lectura de la cronologia dels fets, 
des de que l’Ajuntament rep la possibilitat de participar en la subvenció fins al 
final, que no es rep la subvenció, del següent tenor literal: 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. González. 
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“El 8 de març de 2006 el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya posa en coneixement de l’Ajuntament de Cubelles que el Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials, a través de l’Inserso i de la Fundació ONCE, que 
han subscrit un conveni de col·laboració per afavorir l’accessibilitat als àmbits 
urbanístics, arquitectònics i de la comunicació sensorial del transport i de la 
societat de la informació. 
 
El registre general de l’Ajuntament lliura una còpia d’aquest escrit a la Regidoria 
d’Acció Social, departament responsable de la seva tramitació i gestió. 
 
La Junta de Govern Local del 28 de març de 2006 va aprovar inicialment el 
projecte millora de l’accessibilitat de les platges de Cubelles. L’aprovació 
definitiva es va acordar en data 17 de juliol de 2006. 
 
El regidor d’Acció Social i Sanitat, Joan Andreu Rodríguez i Serra, va remetre al 
comitè tècnic del conveni Inserso Fundació ONCE mitjançant escrit de *, registre 
de sortida 2006/*, sol·licitud d’adhesió al conveni amb una part dels documents 
necessaris per a la subscripció. 
 
Així el regidor ho assenyalava al seu escrit que faltava per aportar el certificat de 
cofinanciació. 
 
El comitè tècnic del Conveni Inserso Fundació ONCE acusa rebut de l’escrit 
anterior en data 30 de maig de 2006 i requereix la remissió de la següent 
documentació en un termini de 15 dies. Cal assenyalar que a l’Ajuntament això es 
va rebre el * amb el registre d’entrada *. Es demanava el certificat de 
cofinanciació per l’exercici 2006, es a dir, la forma de finançar aquesta operació, 
signat pel Secretari o l’Interventor, certificat d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la seguretat social. 
 
Alcaldia i Regidoria d’Hisenda inclou al pressupost de 2006 la partida 
corresponent al finançament parcial del projecte, millora de l’accessibilitat a les 
platges de Cubelles, que és el projecte que s’havia aprovat, primer inicialment i 
desprès de forma definitiva. 
 
En resposta a aquest requeriment, el regidor d’Acció Social remet en data *, 
registre de sortida *, el certificat de Secretària accidental de l’Ajuntament i de 
l’informe d’Intervenció. NO s’adjunta el certificat d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries. 
 
El comitè tècnic del conveni resol l’arxiu de la sol·licitud d’adhesió al conveni per 
no haver rebut completa la documentació requerida, escrit amb registre de sortida 
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per part del comitè tècnic núm. 979 de 26 de febrer de 2007, i entrat a 
l’Ajuntament de Cubelles el 8 de març de 2007. 
 
Posteriorment, amb data 22 de març de 2007, l’Alcalde President de l’Ajuntament 
de Cubelles sol·licita al comitè tècnic del Conveni Inserso ONCE que es tingui en 
consideració la petició d’adhesió efectuada, amb el qual es fa una sèrie 
d’al·legacions i consideracions al sentit de salvar la denegació de subvenció. 
 
Cal aclarir les següents consideracions: 
 

- De conformitat amb el cartipàs municipal la responsabilitat de la gestió i 
seguiment d’expedients administratius es realitza des de la regidoria 
corresponent, independentment de l’òrgan competent per la seva 
aprovació. 

 
La tramitació de la documentació necessària per l’adhesió del Conveni Inserso 
Fundació ONCE es va realitzar per la Regidoria d’Acció Social, competent per raó 
de la matèria. 
 
Es desconeix el motiu pel qual no es va remetre el certificat d’estar al corrent de 
les obligacions tributàries, i cal dir, que l’Ajuntament estava i està al corrent de les 
seves obligacions tributàries” 
 
El Sr. Alcalde finalitza dient que aquesta és l’explicació del que es demana des 
d’ERC. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sala la Sra. González. 
 
El Sr. Rodríguez explica que ell li va demanar al Sr. Marcillas personalment 
aquest certificat, i que li va insistir molt en el tema; que l´Alcalde li va contestar 
que ja es faria; afegeix que, en absència de la Interventora, només el Regidor 
d’Hisenda està qualificat per a fer-lo; finalment, lamenta no haver-ho sol·licitat per 
escrit. 
 
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Rodríguez que no li va dir res, que les 
subvencions es gestionen des de cada regidoria, adreçant-se a l’organisme 
competent en cada cas, ja que aquest certificat l’emet l’organisme tributari i no el 
regidor. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que només l´Alcalde pot demanar el certificat a 
l‘organisme tributari. 
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10. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’ERC 
 

1. El Sr. Rodríguez llegeix el següent prec: 
 
“Cubelles un municipi que mira cap al futur, ha de tenir presents les necessitats 
dels col·lectius més desfavorits. Al mateix temps l’Administració municipal a de 
prioritzar les polítiques al servei de les persones. 
 
Però cal dotar als equips d’atenció social dels municipis de les eines humanes i 
materials adients pel desenvolupament eficaç de la seva gestió. 
 
Per aquest motiu i amb la coordinació tècnica  dels responsables comarcals, 
proposem que el Consistori assumeixi els presents acords i una assignació 
pressupostària necessària per la seva execució. 
 
Prega:   
 
- Augmentar les hores de Treball Social  (actualment 35h setmanals), i ampliar el 
servei amb 1ª Acollida i per atendre específicament al programa SAD (Serveis 
d’Atenció Domiciliària). 
 
- Millorar l’espai on s’ubiquen els despatxos dels serveis socials per tal de garantir 
una millora atenció en les entrevistes amb els usuaris i per a la millora de la 
qualitat del servei. 
 
- Millorar el mobiliari i equipaments destinats a la gent gran. 
 
- Introduir un servei de càtering per a persones grans que no poden sortir de 
casa. 
 
- Mantenir i augmentar els recursos humans per seguir desenvolupant i potenciar 
més els programes XAM / PRE-XAM. 
 
- Condicionar l’espai XAM / PREXAM amb equipaments (TV, DVD, material 
fungible, impressora, ordinadors, etc.) i si la regidoria d’Acció Social es trasllada 
al nou edifici on hi haurà el CAP seguir disposant d'un espai amb prou condicions, 
com és el cas a Olivella i Canyelles. 
 
- Treballar en xarxa amb altres Regidories com esports i cultura per iniciar un 
projecte esportiu dirigit a infants i joves amb l'objectiu d'ocupar el lleure d'aquests 
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d'una forma sana i potenciant la convivència. 
 
- Augmentar els recursos per poder oferir més projectes de sensibilització per 
treballar la integració de famílies nouvingudes; informació i xerrades a l'escola i 
IES, fomentar l'ús d'intèrprets, accions concretes obertes al municipi, etc. 
 
- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Garraf, a la Consellera 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania i a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a la 
Direcció del CAP de Cubelles i a les entitats i associacions de Cubelles.” 
 
El Sr. Peregrina explica que actualment tots els funcionaris del serveis socials de 
l’Ajuntament pertanyen al Consell Comarcal, i que el 9 de febrer es va posar al 
servei d’acció social de Cubelles un ordinador que aborda el servei 
d’assessorament a l’immigració; que hi han dos ordinadors al Xam i que s’estan 
treballant els conceptes que planteja al prec. Finalitza dient que ara no és el 
moment per abordar aquests temes, sinó d’aquí a un mes i mig, pel nou govern. 
 
El Sr. Albet lamenta no haver pogut votar una moció d’aquestes característiques, i 
convida a portar la moció al Consell Comarcal on – diu - comptarà amb el suport 
de CIU. 
 
El Sr. Rodríguez aclareix que la gestió que porta el Consell Comarcal del Garraf 
és tècnica, que al prec ell parla d’un mobiliari que s’havia tramitat per la gent gran 
i mai no ha arribat, perquè els mobles han anat a parar a una altra banda. 
 
El Sr. Peregrina explica que els mobles nous de l’oficina de turisme provenen  
d’un projecte amb el Consell Comarcal de Patrimoni, i que l’Ajuntament de 
Cubelles no ha posat ni un cèntim. 

 
Precs del grup municipal del PSC 

 
1. El Sr. López vol agrair a qui correspongui del govern per la neteja del Riu 
Foix, que al final ha estat una associació i algunes persones que van treure una 
tona de brossa. 
 
2. El Sr. López prega per a que es vigili el trànsit dels camions de les obres, 
ja que el transport de terra fa que els carrers estiguin bruts per allà on passen i 
comporta perill pel trànsit. 
 

Precs del Sr. Xavier Grau 
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1. El Sr. Grau prega que el Sr. Rodríguez aclareixi una informació que hi ha a 
la pàgina web que entén que pot crear confusions, i que fes un aclariment dels 
acords que van firmar tots els representants polítics i el sindicat de policies. 
 

 
 

Precs del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete exposa que fa pocs dies va haver una reunió a l’institut 
que va ser convocada a través d’una carta que se li va deixar al calaix dels 
diferents grups, i que al seu no li va arribar. Prega que quan se’ls notifiqui 
qualsevol cosa a través del calaix que alhora se’ls faci una trucada confirmant 
aquest fet. També demana excuses per no haver assistit a les persones que van 
convocar la reunió, perquè no li va arribar la informació i el Partit Popular hagués 
ratificat el que es va parlar a la reunió. 
 
El Sr. Alcalde explica a la Sra. Navarrete que es tracta d’una convocatòria aliena 
a l’Ajuntament, que algú ha portat unes cartes i les ha deixat als calaixos. Afegeix, 
que el sistema hauria de ser no deixar-les als calaixos de l’Ajuntament, sinó que 
el que convoca les faci arribar al domicili particular o la seu política. 
 
La Sra. Navarrete comenta que modifica el prec en el sentit de que l’Ajuntament 
no assumeixi el agafar cartes que després no notificarà oficialment. 

 
Precs del grup municipal d’ICV 

 
1. El Sr. Coch prega que s’expliqui per què ha desaparegut de l’ordre del dia 
el tema de les operacions de delimitacions amb els termes municipals de Cunit i 
Castellet i la Gornal, ja que aquest tema hi era a l’ordre del dia de la Comissió 
Informativa. 
 
El Sr. Padreny explica que el grup municipal de CIU va plantejar uns dubtes, 
davant dels quals es va optar per demanar una reunió amb els redactors 
d’aquestes modificacions per a què informin detalladament. 
 
El Sr. Coch assenyala que a la Comissió Informativa ICV ja va expressar els seus 
dubtes de que s’havia traçat sense tenir en compte les fites. 
 

Precs del grup municipal de CIU 
 

1. La Sra. Cuadra prega que oficialment des de l’Ajuntament se li convoqui 
als consells escolars del CEIP Vora del Mar del que és representant municipal. 
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2. El Sr. Albet prega que se’ls aporti una valoració del projecte de Pla de 
Millora i Qualitat de la policia local.   
 
3. El Sr. Albet prega que se li digui si a l’inspector se li va acomiadar o va 
plegar. Creu que se li hauria d’haver donat suport i que en un o dos mesos el nou 
Consistori haver decidit què fer. 
 
El Sr. Grau contesta al Sr. Albet que el 5 d’abril ell va adreçar la següent carta a 
l’Alcaldia: 
 
“Després del restabliment de la normalitat en el funcionament del servei de la 
Policia Local i d’haver-se reiterat unànimement de nou per part dels grups polítics 
i els representants sindicals assistents a la reunió d’ahir dimecres dia 4 d’abril de 
2007, la validesa i utilitat del Pla de Qualitat i Millora de la Policia Local de 
Cubelles impulsat en aquesta legislatura, reitero la decisió irrevocable de retornar 
a l’Alcalde, sr. Josep Marcillas, les competències que tinc delegades en matèria 
de Governació a tots els efectes." 
 
Segueix dient  que per part d’ell, fins el dia 6 d’abril, no té cap constància oficial 
de cap dimissió de cap membre de la policia local de Cubelles, i destaca que ell 
no ha abandonat a cap membre de la policia local. 
 

Precs del grup municipal del PSC 
 
1. La Sra. Romero exposa que veient que la renúncia del Sr. *** va ser 
verbal, prega al Sr. Alcalde que aclareixi la situació real d’aquest senyor vers 
l’Ajuntament de Cubelles, perquè sembla ser que avui ha presentat la baixa. 
 
2. La Sra. Romero  comenta que ella va deixar pendent el tema del pont al 
qual hi havia una subvenció del PUOSC de 500.000 € en total; que li consta que 
l’ultima data per presentar-ho era el 31 de desembre de 2006; que en data 2 de 
novembre de 2006 l’Associació Catalana de l’Aigua emet un informe favorable; 
que suposa que l’Ajuntament va demanar una pròrroga, pregunta fins quan arriba 
aquesta pròrroga, i destaca que ella no es farà responsable de perdre aquesta 
quantitat. 
 
3. La Sra. Romero explica que va formar part de la delimitació del territori quan 
estava al govern com a Regidora d’Urbanisme, prega ser present a les reunions 
quan es parli de la delimitació. 
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El Sr. Alcalde explica que el Sr. *** estava de vacances i que avui ha presentat la 
baixa. 
 
La Sra. Romero demana que consti en acta que vol la resposta per escrit. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ell ja ha contestat i que la resposta queda recollida per 
escrit a l’acta. 
 
 

Preguntes del grup municipal del PSC 
 

1. Pregunta. El Sr. López  pregunta si s’ha presentat el projecte per a la 
subvenció de la gespa del camp de futbol, que ell va sol·licitar o si s’ha 
perdut la subvenció. 

 
Preguntes del grup municipal d’ICV 

 
1. Pregunta. El Sr. Coch explica que el titular d’Endesa Generación va fer 

una entrada a l’Ajuntament sol·licitant l’autorització ambiental de l’activitat 
de la Central de cicle combinat a Cubelles; .que la diferent documentació 
que genera de la futura empresa d’Eon, en els seus comunicats i 
informacions, diu que a Cubelles es vol posar una central de 800 
megawatts, i pregunta si la documentació que hi ha d’Eon és valida en 
nom d’Endesa, o a l’inrevés. O ha de començar de cero? 

 
2. Pregunta. Ha entrat a l’Ajuntament algun projecte mediambiental o de 

construcció d’una Central de cicle combinat? En quina data ha sortit 
l’informe de l’Ajuntament respecte a la resposta de la sol·licitud d’Endesa, 
ja que si no es presentava en unes dates determinades s’entenia com 
resposta favorable a la petició? 

 
3. Pregunta. Per què no s’ha informat al Ple de les preguntes que va fer ICV 

de la contaminació produïda per la Central Tèrmica? 
 

4. Pregunta. A la Plaça de Sitges hi ha un conflicte veïnal per la ubicació dels 
contenidors de deixalles. Quines persones han demanat el canvi de lloc 
dels contenidors? Quins han estat els criteris que han fet que els 
contenidors s’hagin canviat per part del Regidor que té les competències? 
Qui ha signat l’ordre del canvi? La petició ha estat del regidor o del tècnic? 

 
5. Pregunta.   De qui ha estat la decisió de tancar les instal·lacions del 

Poliesportiu municipal i del camp de futbol municipal de Cubelles divendres 
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Sant a la tarda, diumenge de Resurrecció a la tarda i tot el dilluns de 
Pàsqua? Era coneixedor el Regidor d’Esports d’aquesta decisió? Ha estat 
decisió del Regidor? Ha estat idea del tècnic d’esports de l’empresa que 
porta la gestió, sense consultar amb els responsables de l’Ajuntament la 
decisió de tancar? Si és així, aprofitem per denunciar un incompliment del 
contracte, i instem a que es prenguin les mesures legals corresponents 

 
6. Pregunta. Com es contestaran les preguntes fetes avui? Com 

s’entregaran d’aquí a que acabi la legislatura? 
 
 
 
 
 

Preguntes del grup municipal de CIU 
 

1. Pregunta. Al carrer Sant Antoni van posar senyals de trànsit verticals fa 3 
mesos i les van tapar amb uns plàstics. No sabem de què són i per què no 
es destapen. 

 
2. Pregunta. Per què no s’han netejat les herbes del carrer Cor de l’Espiga? 

 
3. Pregunta. Hi hauria algun sistema per revisar els fanals que s’espatllen? 

N´hi ha un al carrer Nostra Senyora de la Mercè que fa més d’un mes que 
falla.  

 
El Sr. Alcalde fa lliurament de les respostes a les preguntes formulades pels 
grups municipals al Ple ordinari del mes de març. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ERC en la 
sessió plenària ordinària del 19 de març de 2007 

 
1) El Sr. Rodríguez pregunta al Sr. Grau si nega haver-se reunit amb 

representants de la policia local per parlar dels problemes de la policia local 
amb el seu cap el Sr. ****. 

 
2)Sr. Grau, nega vostè haver ofert als representants cessar al Sr. ***  

 
Resposta a les preguntes 1 i 2: El Sr. Grau prega que quan es fan 
acusacions greus estiguin fonamentades i que per respecte al col·lectiu de 
la policia local i per la gravetat de les acusacions, demana que no es facin 
acusacions d’aquesta gravetat perquè no són correctes. 
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Contesta al Sr. Rodríguez la seva pregunta relativa a les negociacions amb 
el Sr. *** dient que actualment no hi ha res que amenaci l’aplicació del Pla 
de qualitat i millora de la policia local de Cubelles. I anuncia que es 
compromet a convocar per escrit la setmana vinent una reunió oficial per a 
que tothom conegui de primera mà que res amenaça el projecte d’aplicació 
del Pla de qualitat i millora de la policia local de Cubelles. 
(Alcaldia, d’acord amb el regidor de Governació, Sr. Grau, ha convocat a 
tots els regidors a una reunió el dia 3 d’abril a les 19 h.). 

 
2) Hi ha alguna manera que la neteja de la plaça del mercat es pugui fer més 

barata i menys traumàtica pels ciutadans i ciutadanes de Cubelles? 
 

La neteja de la plaça del Mercat es fa amb el sistema habitual de la neteja 
de la via pública del Municipi, per tant, i el seu cost forma part de les 
despeses de la neteja del municipi. 

 
3) Qui va autoritzar de l’IES Cubelles, del CEIP Vora del Mar, del CEIP Charlie 

Rivel i de la Llar d’Infants La Draga, que es donés a la regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Cubelles el cens dels alumnes que 
pertany al Departament d’Ensenyament? Demana nom, cognoms i càrrec.  

 
La Regidoria d’Educació per tal d’exercir les seves competències, informar 
les famílies dels projectes educatius o fer-los arribar qualsevol altra 
informació d’interès en aquest àmbit, té accés al cens dels alumnes 
matriculats en els centres educatius de Cubelles. Aquesta comunicació ja 
s’ha donat en altres ocasions, per exemple, per donar a conèixer el 
calendari de preinscripcions al CEIP VORA DEL MAR quan l’escola encara 
no estava construïda.  

 
4) Qui és la persona responsable de la tramesa de les cartes que es van enviar 

als/les alumnes de les escoles públiques de Cubelles utilitzant el mateix 
cens escolar? 

 
La Regidoria d’Educació. 

 
5) Per què el Sr. Marcillas va cessar el contracte del Sr. G.C.M., treballador 

d’aquest Ajuntament? 
 

Atesa la necessitat de contractar personal laboral amb caràcter no 
permanent pel Departament d’Hisenda, per donar suport puntual a l’àrea 
de Cadastre a fi de poder presentar documentació cadastral abans de 
finalitzar l’any 2006 a la Gerència. 
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D’acord amb la legislació vigent es va contractar al Sr. G.C.M., sota la 
modalitat d’eventual i durada determinada, per un període aproximat de 
dos mesos (del 9 de novembre de 2006 al 31 de desembre de 2006). 
Vist que posteriorment ens van permetre poder entregar la documentació 
cadastral fins a final de gener, es va perllongar el contracte del Sr. C. 
durant un mes (pròrroga de l’1 de gener de 2007 al 31 de gener de 2007), 
que un cop extingit aquest període va deixar de prestar els serveis a 
l’Ajuntament. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC en la 
sessió plenària ordinària del 19 de març de 2007 

 
1) La Sra. Navarrete pregunta com està el tema del pis que l’Ajuntament va 

rebre per herència d’una persona de Cubelles? 
 

L’expedient per acceptació de l’herència del Sr. M. Z. (e.p.d.) està en fase 
avançada. 
En aquests moments resta la valoració pericial del bé (immoble). 
Pràcticament és el darrer tràmit que manca per completar l’expedient. 

 
2) Demana com està l’estudi tècnic sobre els passos de vianants 

inaccessibles. 
 

Donat que en el ple extraordinari del 4 de desembre de 2006 no es va 
aprovar el punt on es recollia les millores en via pública, no s’ha pogut 
elaborar aquest pla d’accessibilitat. Ara bé, donat que hi ha una 
problemàtica molt específica en la cruïlla dels carrers Pompeu Fabra i Clot 
del Bassó, la regidoria d’Obres i Serveis està actuant per tal de fer aquesta 
intervenció de vuit passos de vianants en la major brevetat possible. 

 
3) Es pensen posar guals al carrer Onze de Setembre? 

 
Aquesta actuació forma part del projecte d’urbanització de la plaça del 
camp de futbol municipal de Cubelles i carrer Onze de Setembre que es va 
aprovar la seva assignació pressupostaria en el ple del 4 de desembre de 
2006. 

 
4) Es té previst ampliar l’horari de la biblioteca atès que estem en època 

d’exàmens universitaris? 
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Pot plantejar-se la proposta d’ampliació d’horari si existeixen peticions 
compatibles amb el règim laboral. 
 
 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC en la 

sessió plenària ordinària del 19 de març de 2007 
 

1) La Sra. Romero pregunta quan mesos se li deuen a la persona que estava 
impartint les classes de dansa del ventre que es feien a l’Espai Jove? 
Quan temps va durar la suspensió d’aquestes classes? S’ha solucionat? 

 
La JGL va aprovar, en data 13/02/07, contracte menor de serveis per tal 
d’impartir uns cursets de dansa del vendre al CSIDE durant el període de 
gener a juny de 2007. 
La factura dels serveis de gener, amb registre d’entrada 2007* de * va ser 
tramitada tan bon punt s’havia aprovat el contracte, reconeixent-se 
l’obligació com a servei contractat en data 1/03/07, essent el pagament 
realitzat en data 9/03/07. 
Les factures dels serveis de febrer i març van ser presentades amb data * 
(registres d’entrada 2007/* i *), trobant-se en tràmit. 
Per altra banda, figura comptabilitzada una factura de 21 sessions 
efectuades durant 2006, que en el seu moment no va ser objecte de 
contracte tramitat segons procediment establert per Circular de Secretaria 
Intervenció de 2003. Aquesta factura va ser registrada amb data *, va tenir 
el vistiplau del servei amb data 8/01/07 i conformitat de la regidoria el 
31/01/07, va ser aprovada en data 28/02/07 i pagada en data 19/03/07. 

 
2) Per què la Sra. Pilar González ha proposat als alumnes del curs de 

monitors de lleure fer una entrevista amb cadascú d’ells per parlar de  les 
pràctiques del curs? Considera que és per motius electorals. 

 
La Sra. González contesta que això no és cert. 

 
3) El Sr. López pregunta quan els responsables de Sanitat i Medi Ambient es 

posaran en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Penedès 
responsable dels bombejos dels vessaments de les aigües fecals per tal 
que netegin i desinfectin la zona afectada del tram del Foix entre la via del 
tren i el mar. I si el Consell comarcal no ho fa demana que es faci per part 
de l’Ajuntament. Diu que no és competència de l’ACA, sinó que per sanitat 
e higiene pública és competència de l’Ajuntament. 
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Els Serveis Tècnics municipals ja han mantingut diverses reunions amb el 
Consell Comarcal del Baix Penedès per tractar aquest tema i establir les 
mesures correctores i els protocols d’actuacions en el cas que es detectin 
vessaments d’aigües residuals. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV en la 

sessió plenària ordinària del 19 de març de 2007 
 
1) El Sr. Coch pregunta si ja s’ha arreglat la part econòmica dels treballadors 

de la llar d’infants La Draga? 
 

La part econòmica a la que fa referència entre treballadors i empresa de la 
llar d’infants La Draga és una qüestió a resoldre entre la concessionària i 
els treballadors. 

 
2) Comenta que les respostes que han rebut sobre el pla parcial de Les 

Estoreres no els han satisfet. Pregunta si el govern pensa passar pel ple la 
proposta de l’aprovació inicial del Pla dintre d’aquesta legislatura? per què 
no s’han contestat totes les instàncies que anaven dirigides als regidors Sr. 
Grau, Sra. Romero i Sr. Marcillas? Demana una còpia de l’informe del 
Síndic de Greuges amb número d’entrada 2007 / 714 de 19 de gener 
Quines al·legacions s’han admès de les presentades per la Junta de Les 
Estoreres? Han estat comunicades a la Junta? Per què no ha estat 
contestada la instància dirigida a l’Alcalde amb una petició de reunió? 

 
L’òrgan competent per acordar l’aprovació inicial del Pla Parcial de Les 
Estoreres és la Junta de Govern. En aquests moments, aquest no s’ha 
plantejat encara l’aprovació d’aquest Pla Parcial.  
Les al·legacions es presenten a partir de l’aprovació inicial del Pla Parcial. 
En tot cas, de les consideracions que es van fer en l’escrit amb número de 
registre d’entrada a l’Ajuntament de Cubelles 2006/*, cal assenyalar que el 
punt número 1 i el 5 que fan referència a l’ampliació de l’àmbit, aquest no 
és possible, ja que implica un increment superior al 5 % de la superfície 
que consta en el Pla General. Respecte el punt número 2 que fa referència 
al carrer Montardo, aquest ja ha estat dissenyat amb criteris de menys 
afectacions possibles per facilitar la gestió i l’amplada del carrer permet el 
pas de vehicles i vianants, tenint en consideració que són carrers de poc 
trànsit de vianants, de manera que els 7 m d’amplada permet dos carrils 
per vehicles (2,40 + 2,40) i voreres per vianants (1,10 + 1,10). Respecte el 
punt número 3, que fa referència a la pista forestal, aquesta ja està 
contemplada al projecte com a pista pavimentada. Aquest vial s’ha 
d’adjudicar al sector de Les Estoreres, ja que és necessària per a la 
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coherència de l’estructura viària del sector i la seva connexió amb el 
municipi. Respecte el punt número 4, que fa referència al traçat del carrer 
de continuació al carrer Montardo, aquest com s’indica a la mateixa 
consideració, el seu traçat permet donar continuïtat viària al carrer 
Montardo i, per tant, major aprofitament de la xarxa viària. 
Aquests aspectes es van analitzar de cara a incorporar, o no, en el 
document per a l’aprovació inicial, i tal com es va acordar amb els 
representants veïnals en les diferents reunions mantingudes, se’ls 
informaria de la data d’aprovació inicial per tal de fer una sessió pública 
explicativa del document i que els veïns poguessin entrar en forma 
d’al·legació aquelles qüestions que estimessin oportunes.  
L’informe del Síndic de Greuges s’està completant. 

 
3) Sr. Peregrina, en relació a un forn de pa del carrer Sumella, té permís 

d’obertura per fer l’activitat que està fent actualment? Perquè segons  la 
documentació va donar el permís d’activitat de paraula. Ha passat les 
mesures de soroll? S’ha informat a la comunitat de veïns de les alteracions 
que s’hagin de fer a la finca segons la normativa? Es van fer arribar a 
temps les resolucions als veïns per a que poguessin les corresponents 
al·legacions? Aquesta activitat necessita sortida de fums? Quins són els 
decibels màxims per prendre mesures d’insonorització? Per què ha canviat 
de parer respecte a la primera resolució on va comunicar als propietaris 
que havien d’arreglar les deficiències? Perquè vostè els va donar un 
termini de 2 mesos per solucionar els problemes de soroll que ja ha 
vençut. Sap si han fet cas de les recomanacions d’aquest Ajuntament? 
Farà alguna cosa per solucionar els problemes d’aquests veïns?  

 
El Sr. Peregrina contesta que mai es donen permisos verbalment, sinó que 
els regidors signen les resolucions que venen avalades pels corresponents 
informes tècnics i per la corresponent ponència tècnica en la que la pròpia 
oposició està representada, sempre que vulgui assistir. 
 
El forn de pa a que fa referència la pregunta, situat al carrer Sumella 
disposa del permís municipal d’obertura. El tècnic redactor del projecte va 
certificar el compliment de la normativa acústica. Es va informar a la 
comunitat perquè poguessin fer les corresponents al·legacions tal com 
estableix la normativa vigent. 
Aquesta activitat pot ser desenvolupada sense sortida de fums, ja que la 
seva activitat normal no en produeix. Les mesures d’insonorització s’han 
de prendre quan a causa del desenvolupament habitual de l’activitats es 
supera els límits d’immissió acústica establerts en la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica. No sabem a que es 
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refereix respecte al canvi de parer de la primera resolució. El termini de 
dos mesos es compte des que el titular rep la notificació. El titular va rebre 
la notificació en data 31 de gener de 2007.  
El titular ha avisat que ha pres les mesures correctores. Els Serveis 
Tècnics municipals passaran a comprovar el correcte funcionament 
d’aquestes mesures. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU en la 

sessió plenària ordinària del 19 de març de 2007 
 
1) El Sr. Albet pregunta si es té pensat replantar els arbres morts. 
 

La replantació dels arbres morts està pràcticament finalitzada a excepció 
de punts concrets que es faran en els propers dies. 

 
2) Es pensa fer la biblioteca? 
 

És evident que per fer la biblioteca cal, prèviament, saber on es vol ubicar. 
Aquest punt s’ha parlat alguna vegada entre els membres de l’antiga 
composició del govern municipal, però no es va arribar mai a assumir cap 
compromís i tampoc s’ha fet cap reserva de crèdit en els pressupostos. 
És obvi doncs que no es donen els requisits, actualment, per construir la 
biblioteca. 

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde-President aixeca la sessió 
quan són les 23:25 hores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex: 
 

 39



  Exp. 1.2.1.1  05/07 
  Legislatura 2003-2007 

 

Preguntes dels grups municipals 
 PSC,  ICV i CIU 

 
Ple ordinari de 16 d’abril de 2007 

 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC  
en el ple ordinari del 16 d’abril de 2007  

 
2. Pregunta. El Sr. López exposa que quan era Regidor d’Esports va demanar una 

subvenció, presentant la documentació que demanava la Generalitat. La subvenció 
era per posar gespa al camp de futbol i aquesta ha estat concedida, i com que des 
de fa sis mesos es troba fora del govern, pregunta si s’ha presentat el projecte que 
s’havia de fer abans de sis mesos, o si s’ha perdut la subvenció. 
Un cop presentada la documentació inicial requerida a fi d’obtenir una subvenció 
per posar gespa artificial al camp de futbol municipal, rebuda l’aprovació inicial 
es disposa d’un període de temps, superior als 6 mesos que s’indica, per presentar 
la resta de documentació, entre les quals el projecte constructiu. 
La documentació que complementa l’aprovació inicial ha estat presentada dintre 
del període de temps establert, que acabava a finals de maig. 

 
 
Cubelles, 5 de juny de 2007 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 
en el ple ordinari del 16 d’abril de 2007 

 
7. Pregunta. El Sr. Coch explica que el titular d’Endesa Generación va fer una 

entrada a l’Ajuntament demanant documentació sol·licitant l’autorització 
ambiental de l’activitat de la Central de cicle combinat que es vol posar a Cubelles. 
La diferent documentació que hi ha i que es genera de la futura empresa d’Eon, en 
els seus comunicats i informacions, diu que a Cubelles es vol posar una central de 
800 megawatts. La documentació que hi ha d’Eon és valida en nom d’Endesa, o a 
l’inrevés? O ha de començar de cero? 
Tota la documentació que obra a l’Ajuntament ha arribat en nom d’Endesa. 
Oficialment no ens consta cap canvi de titular. 
En el supòsit de canvi de titular, si el projecte és el mateix (Central de cicle 
combinat 1x400Mw), solament cal tramitar el canvi de nom del titular. 

 
8. Pregunta. Ha entrat a l’Ajuntament algun projecte medi ambiental o de 

construcció d’una Central de cicle combinat? En quina data ha sortit l’informe de 
l’Ajuntament respecte a la resposta de la sol·licitud d’Endesa, ja que si no es 
presentava en unes dates determinades s’entenia com resposta favorable a la 
petició? 
En data 29 de desembre de 2006 ENDESA GENERACIÓN, S.A. (reg. entrada 
*2006) va presentar la sol·licitud d’autorització ambiental per a la substitució del 
grup de fuel-gas existent per un nou grup de generació d’electricitat mitjançant la 
tecnologia de cicle combinat, informant-se en el seu moment a tots els grups 
municipals. 
En data * (reg. entrada */2007) la Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la 
Generalitat (OGAU) va sol·licitar que l’Ajuntament es pronunciés sobre la 
suficiència i la idoneïtat del projecte sobre els aspectes de competència municipal, 
disposant d’un termini de 15 dies per a elaborar-lo. 
En data *  (reg. sortida */2007) l’Ajuntament de Cubelles davant la complexitat i 
extensió de la documentació presentada va sol·licitar una pròrroga de 30 dies a 
l’OGAU per tal d’elaborar l’informe municipal. 
En data * (Reg. entrada */2007) l’OGAU va acceptar la pròrroga de 30 dies 
demanada per tal d’elaborar l’informe municipal. 
En data * es va trametre a la OGAU l’informe municipal elaborat pels Serveis 
Tècnics en referència ala suficiència i idoneïtat de la documentació presentada per 
ENDESA GENERACIÓN, S.A. sobre els aspectes de competència municipal. 

 
9. Pregunta. Perquè no s’ha informat al Ple de les preguntes que va fer ICV de la 

contaminació produïda per la Central Tèrmica? 
Totes les preguntes fetes pels grups polítics han tingut resposta i han estat 
lliurades per escrit al Ple següent de la seva formulació, segons normativa. 
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Mai cap pregunta/resposta ha rebut un tracte diferent d’informació en un Ple. 
 

10. Pregunta. A la Plaça de Sitges hi ha un conflicte veïnal per la ubicació dels 
contenidors de deixalles. Hi ha més de 26 persones que han presentat instàncies a 
l’Ajuntament i que no han rebut resposta. Quines persones han demanat el canvi de 
lloc dels contenidors? Quins han estat els criteris que han fet que els contenidors 
s’hagin canviat per part del Regidor que té les competències? Qui ha signat l’ordre 
del canvi? La petició ha estat del regidor o del tècnic? 
Aquesta problemàtica que es va presentar a l’estiu de 2006, ja està en vies de 
solució perquè ja s’ha parlat amb els veïns afectats i s’ha arribat a l’acord 
d’ubicar de nou els contenidors a la plaça (lloc inicial) i reordenar 
l’estacionament dels vehicles per tal de no obstaculitzar les maniobres del camió 
de recollida de les deixalles. 

 
11. Pregunta. L’Ajuntament de Cubelles va adjudicar la gestió del manteniment i 

consergeria del Poliesportiu municipal i del camp de futbol municipal de Cubelles 
a una empresa externa. 

 
El Plec de prescripcions tècniques, clàusula 3.1. diu que les instal·lacions 
romandran obertes tot l’any, excepte els dies 24, 25 i 31 de desembre, i els dies 1 i 
6 de gener. 
 
Per setmana santa les instal·lacions sempre han estat obertes. L’únic dia que es 
tancava era dilluns de Pasqua (dia de la mona) a la tarda, com si es tractés d’un 
diumenge. La resta de dies de setmana santa, degut a l’important volum de gent 
que passa per Cubelles, les instal·lacions estaven obertes i a ple rendiment. Aquest 
fet ho pot constatar el Sr. Alcalde que durant anys ha estat controlant els ingressos i 
hores d’utilització de les instal·lacions, i per tant, sap que els ingressos pel lloguer 
de les instal·lacions esportives són importants. 
 
Doncs bé, aquesta setmana santa les instal·lacions esportives han estat tancades 
divendres sant a la tarda, diumenge de resurrecció a la tarda i tot el dilluns de 
pasqua, sense tenir en compte que Cubelles acull en aquestes dates un 
importantíssim volum de gent que ve a passar aquests dies. I si a Cubelles tenim 
poques coses per a oferir a aquesta gent, les tanquem. 
 
Volem saber de qui ha estat la decisió de tancar les instal·lacions aquests dies? Era 
coneixedor el Regidor d’Esports d’aquesta absurda decisió? O ha estat el Regidor 
qui s’ha lluït? Ha estat idea del tècnic d’esports de l’empresa que porta la gestió, 
sense consultar amb els responsables de l’Ajuntament, la decisió de tancar? Si és 
així, aprofitem per denunciar un incompliment del contracte, i instem a que es 
prenguin les mesures legals corresponents. 
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Les utilitzacions de les instal·lacions esportives en determinats períodes de l’any 
poden ser variable, atenent a diverses circumstàncies que poden influir en la 
presència de més o menys usuaris, el que vol dir que hi poden haver diferències 
substancials en mateixos períodes a comparar. 
Aquesta Alcaldia, quan va ser regidor d’Esports, creia important que es 
controlessin determinats paràmetres de l’ús de les instal·lacions, però que 
posteriorment cada regidor d’Esports ha seguit el criteri de controlar o no el 
Poliesportiu. Per això, desconec el resultat dels darrers períodes ja que han passat 
altres regidors d’Esports que no demanaven cap tipus d’informació en aquest 
sentit. Per tant, no puc admetre que se’m digui que tinc coneixements sobre l’ús de 
les instal·lacions actuals. 
Els diumenges per la tarda (diumenge de Pasqua) i els festius intersetmanals per 
la tarda (divendres Sant i dilluns de Pasqua), en període d’hivern, està acordat 
que estiguin tancades. Per aquest motiu, aquests dies per la tarda no va estar obert 
el Poliesportiu. 
Excepcionalment, aquest dilluns de Pasqua, un cop fetes les indagacions en les que 
les entitats esportives habituals varen manifestar que no farien ús de les 
instal·lacions, i revisades les utilitzacions en aquesta data en què s’observa que hi 
ha una important davallada del seu ús, informat convenientment el regidor 
d’Esports, aquest considera que es pot autoritzar per tancar el dilluns de Pasqua 
pel matí. 
Cal assenyalar que mitjançant cartells informatius es va avisar al públic d’aquesta 
decisió de forma anticipada.  

 
12. Pregunta. Com es contestaran les preguntes fetes avui? Com s’entregaran d’aquí a 

que acabi la legislatura? 
Les preguntes fetes per algun grup polític en aquest darrer Ple rebran la resposta 
en el Ple d’aprovació de les actes de final de legislatura pel fet de no fer-se ja cap 
ple ordinari. 

 
 
Cubelles, 5 de juny de 2007 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU  

en el ple ordinari del 16 d’abril de 2007 
 

4. Pregunta. Al carrer Sant Antoni van posar senyals de trànsit verticals fa 3 mesos i 
les van tapar amb uns plàstics. No sabem de què son i perquè no es destapen. 
Aquests senyals de trànsit són per a quan es decideixi, en aquest tram del carrer de 
Sant Antoni, que no aparquin els vehicle per facilitar el trànsit de vianants, ja que 
és una de les vies amb més moviment de persones i vehicles. 
Està previst fer-ho abans d’acabar la legislatura. 
A data d’avui ja s’ha fet. 

 
5. Pregunta. Perquè no s’han netejat les herbes del carrer Cor de l’Espiga? 

L’eliminació de les herbes de la via i espais públics de tot el municipi correspon a 
l’empresa El Ventall, la qual efectua els tractaments i treballs d’acord amb el 
calendari/programa establert. 
 

6. Pregunta. Hi hauria algun sistema per revisar els fanals que s’espatllen? Ja vam 
denunciar el de la benzinera que ja està arreglat i ara hi ha un altre al carrer Nostra 
Senyora de la Mercè que també fa més d’un mes que falla.  
L’arranjament i manteniment de fanals de la via pública el porta a terme 
l’empresa concessionària CESE (amb independència de les denúncies que es 
produeixin) segons el programa de treball establert. 

 
Cubelles, 5 de juny de 2007 
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