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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 DE 
DESEMBRE DE 2007,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 17 de desembre de 2007, a les 20:10 hores, i prèvia 
convocatòria, es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de 
l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mª Lluïsa  Romero Tomás, els membres 
següents: 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Àngel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudència Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sr. Joan Besòs i Vilella, regidor de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
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Excusa la seva assistència el Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de 
la Corporació.  
 
Assisteix també la Sra. Mª Rosa Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació.  
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 

I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
- 1.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 12 DE NOVEMBRE DE 2007. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
 
- 1.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ    
ORDINÀRIA DE 19 DE NOVEMBRE DE 2007. 

 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
II. PART INFORMATIVA 

 
 
 2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 742/2007, DE 6 
DE NOVEMBRE, SEGONS EL QUAL ES DETERMINA EL CESSAMENT DEL 
FUNCIONARI EVENTUAL, SENYOR ALFONSO JIMÉNEZ OLMEDO, EN EL 
LLOC DE TREBALL DE GERENT. 
 
Es dóna compte al Ple del Decret d´Alcaldia núm. 742/2007, amb el següent 
tenor literal: 
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“Segons consta en la respectiva minuta, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
ordinària de 17 de setembre de 2007,  es dona compte del Decret de l’Alcaldia 
núm. 497/2007, de 10 d’agost,  decret que determina el nomenament del 
funcionari eventual, el senyor Alfonso Jiménez Olmedo, en el lloc de treball de 
gerent. 
 
D’acord amb el punt primer de Decret de nomenament i segons la normativa 
vigent,  el personal nomenat de forma eventual pot ser separant lliurament en 
qualsevol moment i automàticament quan es produeixi el cessament del 
mandat de l’autoritat per la qual presta la funció de confiança o 
d’assessorament; 
 
Vist el que disposen l'article 282 1. d) i 304 i següents  de la 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 els articles 9 i 10  del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol; 
 
Vist articles 8 i 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic; 
 
Atès allò que diu l’article 55 n) del Decret 214/1990 de 30 de juliol, relatiu a les 
competències atribuïdes a l’Alcaldia en matèria de nomenaments i destitucions 
del personal eventual de confiança i d’assessorament especial; 
 
Atès allò que diu l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local; 
 
Atès allò que diu l’article 12 de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú; 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Cessar al senyor Alfonso Jiménez Olmedo, amb DNI **** del seu 
càrrec de funcionari eventual d’aquesta Corporació.  
 
Segon.- Procedir a donar-lo de baixa de la Tresoreria General de Seguretat 
Social amb efectes del dia 6 de novembre de 2007. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que 
celebri. 
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Quart.- Notificar la present resolució al senyor Jiménez Olmedo, per què en 
tingui coneixement, i als efectes oportuns.” 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
 
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels següents Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2007-2011 núms. 
740 a 816/2007.  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
 
5. 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 dels decrets de l’Alcaldia 
núms. 720/2007, 721/2007, 739/2007, 737/2007, 776/2007, 782/2007, 
783/2007,  pels quals es resol temes de personal. 

 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2008. 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a la imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals 
reguladores dels tributs locals.  
 
L’Ajuntament, en sessió plenària de data 15 d’octubre de 2007, va aprovar la 
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici  2008.  
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En data 18 d’octubre de 2007, i d’acord amb l’article 17.1 de l’esmentat RDL, es 
va exposar al Taulell d’anuncis de la Corporació i es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 250, l’acord provisional de 
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2008. Aquest acord ha 
estat exposat al públic durant un període de 30 dies hàbils, dintre dels quals les 
persones interessades han pogut examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimessin oportunes. Aquest termini d’examen d’expedient i 
presentació de reclamacions ha finalitzat el dia 23 de novembre de 2007. 
 
Vist el certificat relatiu a les al·legacions presentades, que conté les següents: 
 
RE 2007/*: 
 
En data * i amb registre núm. 2007/*, es presenta escrit per part del Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya, del que es desprèn que la redacció 
de l’apartat 7è. de l’ordenança fiscal núm. 1 no és prou clara. 
 
RE 2007/13198 de 23/11/07: 
 
En data * i amb registre núm. 2007/*, es presenta escrit per part del Grup 
Municipal de l’Entesa per Cubelles, en relació als tants per cents i tipus o 
quotes resultants.  
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció núm. 15/2007 de 4 de 
desembre de 2007. 
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb el decret núm. 334/2007, de 
data 25 de juny, modificat pel decret núm. 394/2007, de data 17 de juliol, dictats 
ambdós per l’Alcaldia,  
 
Vist el dictamen favorable emes per la Comissió Informativa de 10 de 
desembre de 2007, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’Entesa 
per Cubelles, donat que a l´acord de Ple de 15 d´octubre de 2007, en el que es 
modifica, entre d´altres, les ordenances fiscals números 1 reguladora de 
l´Impost sobre Béns Immobles i 14 reguladora de la taxa de retirada de 
vehicles, no s´aprova un increment d’un percentatge concret sinó la modificació 
del tipus i les quotes. 
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Segon.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal 
del Partit Popular de Catalunya en el sentit de millorar la redacció de l’article 7è 
de l’ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, el 
qual queda redactat, tenint en compte que a les famílies nombroses que son 
propietàries de l’immoble gravat els és d’aplicació la bonificació establerta en 
l’apartat 6.5 de l’ordenança fiscal, de la forma següent: 
 
“Article 7è. Subvencions 
1. L’Ajuntament subvencionarà el 60% de la quota de l’impost a les següents 
persones: 
 

a) Famílies nombroses, que visquin en règim de lloguer, sempre que els 
sigui repercutit la quota de l’IBI, quan els seus ingressos totals per unitat 
familiar siguin inferiors o iguals a dues vegades el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
 
b) Famílies monoparentals amb dos o més fills menors al seu càrrec o majors 
d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat familiar inferiors o iguals a 
dues vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI), ja siguin propietàries de 
l’immoble gravat o bé visquin en règim de lloguer en aquest quan els és 
repercutida la quota de l’IBI. 
 
c) Persones jubilades o pensionistes amb ingressos totals per unitat familiar 
inferiors o iguals a 1,5 vegades el SMI, ja siguin propietàries de l’immoble 
gravat o bé visquin en règim de lloguer en aquest quan els és repercutida la 
quota de l’IBI. 

 
2. Per poder gaudir d’aquesta subvenció, les persones interessades 
beneficiàries enumerades en l’apartat anterior hauran de reunir tots i cadascun 
dels requisits següents: 
 
a) Que tots els membres de la unitat familiar estiguin empadronats a la vila. 
 
b) No posseir ni el sol·licitant ni cap dels membres que conformen la unitat 
familiar altres immobles o propietats immobiliàries. 
 
3. La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant sol·licitud de la 
persona interessada, que anirà acompanyada de la documentació acreditativa 
de reunir tots i cadascun dels requisits esmentats en els paràgrafs anteriors. En 
el cas de persones que visquin en règim de lloguer, s’haurà d’acreditar la 
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repercussió de la quota de l’impost mitjançant còpia del contracte de lloguer i 
del rebut on consti la repercussió al llogater de dit impost.” 
 
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals 
contingudes a l´expedient número 2223/29/07.  
 
Quart.- Ordenar la inserció d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona publicant el text íntegre de les modificacions de les Ordenances. 
 
Cinquè.- 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. 
 

La Sra. Alcaldessa explica la proposta.  
 
La Sra. Martinez diu que van presentar l’al·legació perquè no és real 
l’increment del 2,4% respecte l’IBI, ja que si es prenen dos decimals, explica, 
aquest increment és converteix en un 2,83 %, respecte les finques urbanes i en 
un 2,98% en les rústiques.  
 
El Sr. Alamán agraeix l’esforç que s’ha fet, però considera que encara s’ha de 
millorar la redacció de l’esmentat article, ja que - diu - l’Ajuntament no pot 
subvencionar la quota als llogaters perquè aquests no són subjectes passius de 
l’impost sobre bens immobles; afegeix que si el propietari sap que la quota que 
li repercuteix serà subvencionada, augmentarà la renda de l´immoble; que s’ha 
de buscar el benefici del llogater i del propietari. Seguidament, comenta que 
troben un element discriminatori a l’apartat b) de la redacció alternativa, i que 
l´Ajuntament hauria de donar el mateix tracte a les famílies amb dos cònjuges 
que a les monoparentals, o als matrimonis on un dels cònjuges no treballa; 
afegeix que potser caldria agafar com a referent els ingressos globals, perquè 
potser una família monoparental té més ingressos que la dels casats. Finalitza 
demanant que no es faci discriminació per un tema d’estat civil.  
 
La  Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la interventora, Sra. Rosa Mª Almirall, 
perquè doni les explicacions oportunes.  
 
La Sra. Almirall explica que, tal i com es recull a l’informe conjunt de Secretaria 
i Intervenció, la redacció final de l’article de les ordenances fiscals quedava 
detallada a l’annex dos de la proposta, que en el cas de l’IBI es feia una 
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referència al 2,4 % per obtenir el valor, dintre del marge legal, que s´arrodoneix 
a dos dígits, i en cas de la taxa per la recollida de vehicles, igualment es 
determina la quota en el cas que es fes aquesta retirada. Seguidament, explica 
que la nova redacció de l´article 7è de l´IBI recull la proposta de la Regidoria, 
respecte les persones que es volen beneficiar, però de manera més clara, 
diferenciant el cas de les famílies nombroses que són propietàries de 
l´habitatge, que ja aquest cas està recollit a l’article 6è com a bonificació, amb 
el 60 %, segons permet la Llei de Hisendes Locals; explica que el que dita Llei 
no preveu com a bonificació s’articula com a subvenció, perquè no es poden 
donar més beneficis fiscals que els previstos a la llei. Finalment, diu que el que 
s´ha volgut des de la Regidoria de Serveis a les Persones és ampliar el ventall 
de persones que poden ser subvencionades, com una política més de caire 
social. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC), 6 abstencions (4 d´ICV i 2 del PPC) i 1 vot en contra (1 d’EC-
FIC). 
 

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONVALIDACIÓ DE TRÀMIT DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL  “LES 
SALINES” AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària el 19 de febrer de 2007, per la 
majoria que requereix la Llei, acordà aprovar provisionalment la modificació 
puntual del Pla Parcial del polígon industrial “Les Salines”, consistent en el canvi 
de la definició geomètrica per una de més funcional de la zona verda situada a 
la illa delimitada pels carrers Vallespir, Maestrat, Empordà i Garraf, al polígon 
industrial Les Salines i que en cap cas suposa una reducció o merma de la 
superfície. 
 
En data 31 de maig de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
va acordar retornar l’expedient de la modificació puntual del Pla Parcial del 
polígon industrial “Les Salines” per tal que es realitzin les convalidacions de 
tràmit, d’acord amb l’establert a la disposició transitòria vuitena del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, un cop sigui 
publicada al DOGC la normativa urbanística del Pla Parcial que el document 
modifica. 
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2007 s’han publicat les normes urbanístiques 
corresponents al Pla Parcial d’ordenació del polígon industrial Les Salines, de 
Cubelles (DOGC Núm. 4990 de 18.10.2007, pàg. 38008 a 38019), aprovat 

8 



  Exp. 1.2.1.1  09/07 
  Legislatura 2007-2011 

  
 
 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 9 de juny de 
1993. 
 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic de gestió urbanística de data 20 de 
novembre de 2007. 
 
Vistos els articles 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i  22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada 
per la Llei 57/2003,16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de desembre 
de 2007, aquesta Regidoria proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convalidació de tràmit de la modificació puntual del Pla 
Parcial del polígon industrial “Les Salines”, consistent en el canvi de la definició 
geomètrica per una de més funcional de la zona verda situada a la illa 
delimitada pels carrers Vallespir, Maestrat, Empordà i Garraf, al polígon 
industrial Les Salines i que en cap cas suposa una reducció o merma de la 
superfície.  

 
SEGON.- Inserir edicte de l’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
 
TERCER.-  Comunicar el present acord als propietaris/es i interessats/des 
afectats/des.  
 
QUART.- Trametre còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 12 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC, 2 del PPC i 1 d’EC-FIC) i 4 abstencions (4 d´ICV). 
 
 
8. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA 
ILLA NÚM. 14 DELIMITADA PELS CARRERS JAUME I, ROVIRA I VIRGILI I 

9 



  Exp. 1.2.1.1  09/07 
  Legislatura 2007-2011 

  
 
 

CLOT DEL BASSÓ I EL PASSEIG DE LA MAR MEDITERRÀNIA AL 
SECTOR CLOT DEL BASSÓ I MOTA DE SANT PERE. 
 
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària en data 22 de maig de 
2007, per unanimitat dels membres assistents, acordà aprovar inicialment 
l’Estudi de Detall de la Illa núm. 14 delimitada pels carrers Jaume I, Rovira i 
Virgili i Clot del Bassó i el Passeig de la Mar Mediterrània al sector Clot del 
Bassó. 
 
Atesa la certificació emesa per la secretària de la corporació que posa de 
manifest que durant el termini d’un mes determinat per a l’exposició pública, 
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP) (Núm. 142, pàg. 28, de data 14.06.2007), al 
Períodico de Catalunya (11.06.2007) i al taulell d’edictes de la corporació de 
l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial de l’Estudi de Detall de la Illa 
núm. 14 del sector Clot del Bassó, no consta en aquest Ajuntament la 
interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Vistos els informes favorables emesos per la Direcció General de Ports, 
Aeroports i Costes, i per la Direcció General de Costas. 
 
Atès els informes favorables emesos pels serveis tècnics municipal, i d’acord 
amb allò que estableixen que estableix la Disposició Novena Transitòria 4a del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme i els articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, pel que s’aprova la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de desembre 
de 2007; 
 
Vistos els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aquesta regidoria proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de la Illa núm. 14 
delimitada pels carrers Jaume I, Rovira i Virgili i Clot del Bassó i el Passeig de 
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la Mar Mediterrània al sector Clot del Bassó presentat per les societats 
Veintisiete, SL y Promocions Verdi 93, SL. 
 
SEGON.- Inserir anunci de l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de 
la Província. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al promotor i als propietaris de 
terrenys, dintre de l’àmbit d’actuació de l’Estudi de Detall. 
 
QUART.- Trametre un exemplar complert de l’Estudi de Detall i una còpia 
de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez explica que es fan unes marquesines en uns locals en sòl 
públic, i per això demana que quedi ben redactat i entès per les persones que 
puguin  adquirir aquests locals, així com ja que hi hagi el compromís d’informar 
bé al ciutadà, per evitar malentesos. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que aquest estudi de detall el van presentar quan el Sr. 
Peregrina era regidor de Dinamització Econòmica, el Sr. Marcillas alcalde i ella 
Regidora d’Urbanisme; que inicialment els promotors volien fer només pisos i 
que l´Ajuntament els va demanar que fessin aquests comerços, i conclou 
indicant que les marquesines eren per una qüestió d´estil, però que el sòl és 
públic. 
 
En aquests moments de la sessió, s’ absenta de la sala la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. López explica que l´estudi de detall preveu que l’ordenació de la Plaça 
Pere IV és sobre espai públic, i que la seva possible ocupació vindrà regulada 
por la corresponent ordenança. 
 
El Sr. Coch considera que és una aprovació en fals, perquè cal donar 
compliment a les conclusions de l´informe tècnic, referent al compliment de la 
llei sectorial d’equipaments comercials.  
 
En aquests moments de la sessió, s’incorpora a la sala la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Coch continua dient que agraeix que al sector hi hagin locals comercials, 
i demana que el tema dels usos  quedi ben definit en la revisió del Pla General. 
 
La Sra. Alcaldessa demana que la Secretària expliqui si és legal la proposta. 
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La Secretària explica que l’expedient ha estat tramitat per part dels Serveis 
Tècnics, que l´informen favorablement, per la qual cosa entén que el punt es 
pot portar a aprovació. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 6 vots a favor (4 del PSC, 1 
d´ERC i 1 d’EC-FIC), 10 abstencions (4 de CIU, 4 d´ICV i 2 del PPC). 
 
El Sr. Coch explica que l’abstenció de ICV és per la manca d’aclariment de        
l’informe dels serveis tècnics municipals i per la manca d’una ordenança 
reguladora de l’espai públic que es porti ara al Ple. 
 
 
9. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE 
PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE CUBELLES “JOSEP PONS I VENTURA”. 
 
En sessió extraordinària i urgent de data 11 de maig de 2007 el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar inicialment, per unanimitat dels membres presents, el 
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE CUBELLES “JOSEP PONS I VENTURA”. 
Atès que durant el termini de 30 dies determinat per l’exposició pública, 
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al butlletí 
oficial de la província (BOP) (Núm. 235, pàg.60, de data 01.10.2007) de 
l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial de PROJECTE DE 
PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE CUBELLES “JOSEP PONS I VENTURA” no consta en aquest 
Ajuntament la interposició de cap recurs i/o al·legació. 
Vistos els informe emesos pels serveis tècnics municipals que acredita que el 
projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions 
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits 
que exigeixen l’article 124 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les administracions 
públiques i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny 
(d’ara endavant ROAS). 
 
Vist allò que disposa l’article 37 del ROAS, en relació a l’aprovació dels 
projectes d’obres locals, i atès el Decret d’Alcaldia núm. 276/2003, de 9 de 
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juliol, de delegació d’atribucions als regidors de la Corporació de competències 
resolutives dintre de les seves àrees específiques;  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de desembre. 
aquesta regidoria proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte bàsic i executiu de pavimentació 
amb gespa artificial del camp de futbol municipal de Cubelles “Josep Pons i 
Ventura”, amb un pressupost total d’execució per contracte de 598.066,90 € IVA 
inclòs (16%). 
  
SEGON.- Inserir anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al tauler d´edictes de la Corporació. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als serveis tècnics municipals i a la 
Regidoria d´Esports de l´Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martinez diu estar contents amb aquesta aprovació, culminació del 
treball de l´anterior alcalde i regidor d’esports, Sr. Peregrina. 
 
El Sr. López diu que, sense treure els mèrits a la feina de l’anterior regidor 
d’esports,  aquest procés el va començar ell, al juliol de 2006. 
 
El Sr. Narcís Pineda comenta que s’han mirat molt bé aquest projecte, així com 
els camps fets a la comarca, i que la majoria d´aquests s´han fet amb paviment 
de tabla asfàltica, en comptes de terra tensada, com el present projecte; 
afegeix que aquest darrer presenta moltes deficiències, i que el de tabla 
asfàltica té molts més avantatges: redueix les lesions, la durabilitat es més alta,  
i té una notable absència de problemes de pluviometria. Finalment, considera 
que el projecte que es vol aprovar pot tenir molts problemes en un futur, i indica  
que si es contempla un projecte amb tabla asfàltica ICV hi  votarà a favor. 
 
El Sr. Lluís Pineda explica que des del mes de setembre han fet una sèrie de 
visites per saber si el projecte és correcte, que el sistema d’asfalt es diferencia 
del compactat en que és més ràpid d’instal·lar i no hi han enfonsaments; que el  
sistema compactat necessita molta més capa de drenatge i es poden produir 
variacions en el terreny. Afegeix que el projecte està bé, i que en el plec de 
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clàusules es podria tenir en compte el paviment base asfàltica, i que això es 
pogués contemplar com una millora, si fos possible. 
 
El Sr. Rodríguez proposa deixar aquest punt sobre la taula i que es torni a 
replantejar, per què les empreses es presentin amb coherència i poder tancar 
el pressupost d’una forma més correcta. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta a la Secretària si hi hauria algun problema amb el 
tema de la subvenció, i si es pot preveure com a millora als plecs de clàusules 
administratives, o deixar-ho sobre taula. 
 
La Secretària explica que qualsevol tipus de projecte d’obres és susceptible de 
que les empreses puguin presentar millores, i que si es vol fomentar aquestes 
millores els plecs les ha de puntuar d’una forma alta, però que una altra cosa 
és que les empreses licitadores acceptin les millores, ja que no són 
obligatòries. Afegeix que les millores es poden incloure, però que ella no té els 
coneixements tècnics per valorar si això incideix molt en el contingut o en el 
pressupost del projecte. Respecte el tema de la subvenció, explica que s’ha 
enviat a la Generalitat tota la documentació aquest mes, i que s’hauria de parlar 
amb la aquesta per saber quina incidència tindria aquest canvi en la subvenció. 
 
La Sra. Miquel considera que si s’ha de modificar alguna cosa del projecte, 
caldria deixar-lo sobre la taula i agafar el compromís de fer un ple d’aquí uns 
dies, i afegeix que no vol que es presenti com a millora i que ho sàpiga només 
l´adjudicatària. 
 
El Sr. Albet explica que és tan correcta amb base asfàltica com amb terra 
compactada; que hi han menys lesions amb una subbase de terra que amb una 
asfàltica, però que si el manteniment del camp de futbol de subbase asfàltica 
és més baix que el de terra i la durabilitat és molt més elevada, com estan 
administrant diners públics, cal anar a la subbase asfàltica. Seguidament, 
proposa que sigui valorat en el plec de condicions l´aplicació de la subbase 
asfàltica perquè als criteris del projecte ja està contemplada aquesta tècnica; 
per tant, no veu problema en tirar-ho endavant. 
 
La Sra. Miquel diu que esta d’acord si el plec de clàusules ho inclou i totes les 
empreses tenen la mateixa informació. 
 
El Sr. Albet diu que es tindrà en compte en els plecs de condicions, amb una 
puntuació com a millora, el “criteri innovador capaç de millorar les prestacions 
en relació a un altre tipus d´instal·lació amb base asfàltica”.  
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La Sra. Alcaldessa diu que no cal fer un nou projecte, ja que la base asfàltica 
està contemplada als criteris de projecte. 
 
El Sr. Narcís Pineda diu que si es fa la base asfàltica hi votaran a favor. 
 
La Sra. Miquel demana que consti en acta que els criteris de projecte entren en 
els plecs de clàusules. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta a la Secretària si pot quedar recollit en el plec de 
condicions. 
 
La Secretària diu que legalment es pot contemplar, però que no sap quina 
incidència pot tenir això en el pressupost i en el projecte; finalment, explica que  
això no modifica el punt que es sotmet a votació 
 
La Sra. Alcaldessa demana que quedi reflectit en acta i al plec de clàusules que 
es demanarà aquesta millora.  
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació 
 
 
10. ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha. 
 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
11. MOCIONS 
 
11.1. MOCIÓ CONTRA L’ATEMPTAT TERRORISTA DE L’1 DE DESEMBRE 
A CABRETON (FRANÇA) I EN SOLIDARITAT AMB ELS FAMILIARS I 
AMICS DELS GUÀRDIES CIVILS ASSASSINATS, ***, QUE PRESENTEN 
ELS GRUPS MUNICIPALS ICV, PSC, CIU, PPC, ERC, ICb I EC-FIC. 
 
Davant de l’atemptat terrorista que el passat 1 de desembre va suposar 
l’assassinat dels Guàrdies Civils *** a la població francesa de Capbreton. 
 
Atès que els grups municipals de l’Ajuntament de Cubelles han expressat en 
nombroses ocasions la seva repulsa unànime i total a qualsevol acte terrorista. 
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Atès que la ciutadania de Cubelles també ha expressat el seu rebuig a l’acte 
terrorista de Capbreton a través de la concentració silenciosa celebrada a la 
plaça de la Vila el passat 3 de desembre de 2007. 
 
Vista la necessitat de refermar el nostre posicionament unitari contra qualsevol 
acte terrorista del món i en defensa del dret a la vida com a dret fonamental de 
totes les persones, siguin quines siguin les seves idees i la seva condició. 
 
Per tot això, volem expressar: 
 
PRIMER.- Els grups municipals de l’Ajuntament de Cubelles expressem el 
nostre total rebuig a qualsevol acte de terrorisme. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Cubelles expressa la seva total solidaritat amb els 
familiars i amics dels gerents assassinats a Capbreton (França). 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern de l’Estat, al 
Ministeri de l’Interior i a la Direcció General de la Guàrdia Civil. 
 
 
Es sotmet a votació la ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia, 
i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la moció. 
 
La Sra. Martínez desitja que no s’hagin de presentar més mocions per aquesta 
causa. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
 
11.2 MOCIÓ EN DESACORD AMB EL TANCAMENT I CESSAMENT DE LES 
EMISSIONS DE TV3 I CANAL 33 A LA COMUNITAT VALENCIANA, QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ICV, PSC, CiU, ERC, ICb I EC-FIC 
 
Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit 
l’arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat 
Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra ACPV per emetre 
aquestes emissions, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de 
cessament de les emissions i a una possible sanció econòmica de fins a un 
milió d’euros. 
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La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la 
normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic. D’altra banda, 
davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, 
continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d’un govern no pot 
ser mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés 
dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i 
de llibertat d’expressió. 
 
Davant aquesta situació, els grups municipals signants proposen al Ple de la 
corporació que aprovi els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Cubelles manifesta que està en desacord 
amb el tancament i cessament de les emissions de TV3 i Canal 33 a la 
comunitat valenciana. 
 
Segon.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Cubelles a la tasca realitzada per 
un ampli sector de població i d’entitats valencianes que han treballat durant 
molts anys per fer possible la recepció de TV3 i Canal 33 a la comunitat 
valenciana, la qual cosa ha permès reforçar un espai comú en llengua catalana. 
 
Tercer.- Mostrar el total rebuig de l’Ajuntament de Cubelles a la multa 
imposada a l’associació ACPV, que ha provocat el clar rebuig de quasi tots els 
partits polítics, de tots els sindicats, i de diverses institucions, com el Consell 
Audiovisual Català (CAC) i més d’un centenar d’ajuntaments valencians. 
 
Quart.- Instar al Govern de la Comunitat Valenciana a retirar dita sanció, per 
ser totalment injusta i desproporcionada i per resultar clarament inassumible 
per a una associació cultural sense ànim de lucre. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat valenciana a signar un acord de 
reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya, que permeti la recepció de dels 
canals TV3, Canal 33 i TVV en ambdós territoris. 
 
Sisè.- Demanar al Govern de Catalunya i al Ministeri d’Indústria que continuïn 
treballant per facilitar aquest acord, i que es pugui rebre, recíprocament, els 
senyals de TV3, Canal 33, TVV i IB3  de les comunitats catalana, valenciana i 
balear, a tots els àmbits d’influència dels territoris de parla catalana. 
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Setè.- Transmetre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Govern Valencià, al Parlament Valencià, al Congrés 
dels Diputats, al Ministeri d’indústria, a la Federació de Municipis de Catalunya,i 
a l’Associació Catalana de Municipis i a Acció Cultural del País valencià. 
 
Vuitè.- Assumir el compromís de fer una aportació per ajudar a sufragar la 
sanció imposada, en cas que aquesta esdevingui ferma, de 300€, que es farà 
efectiva en el seu moment, a través de la corresponent resolució. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’aprova per 14 vots a favor (4 
del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC, 4 ICV i 1 d´EC-FIC) i 2 vots en contra (2 del PPC). 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Navarrete diu que votaran en contra perquè ja es va debatre a l’anterior 
legislatura; explica que l’actual president de la Generalitat, anterior ministre 
d’indústria va donar la freqüència al canal privat de La Sexta, que per això TV3 
no pot emetre, i que aquest és el fons del problema. Seguidament, diu que el 
PPC està a favor de la llibertat de premsa i de comunicació, i considera que, 
per aquest motiu, l´Ajuntament també hauria de solidaritzar-se amb totes les 
cadenes de televisions locals o ràdios que estan tancant per aplicació de la 
mateixa normativa. Afegeix que el Conseller, Sr. Tresserres, d’Esquerra 
República de Catalunya és qui està tancant les cadenes, i que tampoc estan 
d’acord en utilitzar els diners del municipi per això, perquè hi han moltes 
entitats i persones que poden necessitar aquesta subvenció; finalment, demana 
que la subvenció la sufraguin els regidors, no els ciutadans, o que es pagui 
també a altres televisions locals.  
 
El Sr. Albet diu no entendre que la Sra. Navarrete justifiqui que es tanqui una 
emissora com TV3 al País Valencia pel fet que s’hagin pogut tancar emissores 
locals, i que cal que no es tanqui cap emissora. Seguidament, considera que la 
problemàtica real és que al partit que governa al País Valencià no li agraden les 
emissions de TV3 i del Canal 33; que si la subvenció és per pagar la multa 
imposada pel PP i la justícia, que renunciïn a aquesta multa. Finalitza dient que 
els ajuntaments que creuen en la llibertat d’expressió, el mínim que poden fer, 
és lluitar per què aquestes emissores puguin seguir emetent i lluitar per la 
nostra llengua i la nostra cultura. 
 
La Sra. Navarrete diu que la llibertat d’expressió la defensaran sempre; que hi 
han unes normes que s’han de complir, i que han de ser les mateixes per 
tothom; que hi ha una sentència, i que la culpa no és del PP, sinó del Sr. 
Montilla, que va donar una concessió que no estava lliure. Finalment, reitera 
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que en comptes de donar aquesta subvenció l’Ajuntament podria emprar 
aquests diners d´una forma millor.  
 
El Sr. Rodríguez diu que la diferència entre una sanció i una ordre 
administrativa és molt clara: aquesta l’emet l’entitat autonòmica governada per 
un partit polític que no està d’acord amb les emissions de TV3 i del canal 33. 
 
El Sr. Grau diu que tenen la convicció que el procediment acabarà bé, a partir 
del diàleg i del consens que generaran el govern de Catalunya i el del País 
Valencià i, sobre tot, per la intervenció del Sr. Tresserres que – diu – està 
traient càrrega política del tema, i és un professional de trajectòria immillorable 
que aposta pel diàleg. Per concloure, indica que la llibertat d’expressió ha de 
ser intocable i no negociable.  
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 14 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC, 4 d’ICV, i 1 d’EC-FIC) i 2 vots en contra (2 del PPC). 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 

 
    Precs del grup municipal EC-FIC 
 
1) La Sra. Martínez, en referència al decret de l’alcaldia nº 815 on es 
denega al Sr. C.R., permís per instal·lar una taula per recollida de 
signatures, al·legant que no s’indiquen les mides d´aquella, prega que no es 
denegui per aquests motius perquè després surt publicat a la premsa i es 
dóna una imatge poc seriosa del municipi. 
 
2) La Sra. Martínez prega a la Sra. Alcaldessa que els faci arribar l’informe o 
detall de totes les inversions previstes a Cubelles per la Generalitat de 
Catalunya per l’exercici 2008. 
 
3) La Sra. Martínez prega que en un futur no es torni a repetir la 
problemàtica patida pels veïns del C/Mas Mortes a causa del soroll d’uns 
generadors d’una constructora, i que l’horari permès sigui fins a les 21 hores 
en comptes de les 22 hores. 
  
 
   Precs del grup municipal PPC 
 
1) La Sra. Navarrete prega que es donin resposta a les instàncies.  
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Precs del grup municipal ICV 

 
1) El Sr. Coch prega que la Sra. Alcaldessa informi del viatge que va fer a 
Madrid pel tema de la integració dels immigrants. 
 
2) El Sr. Coch demana que no es tanquin els carrers Plaça de la Vila, la 
Plaça Santa Maria i el C/ Colom els dies 15 i 16 de desembre.  
  

   
Preguntes del grup municipal EC-FIC 

 
 
1.  Pregunta.  Respecte la construcció del pont sobre el riu Foix, pensen 
reconsiderar la ubicació del pont al C/Lleida i al C/Pompeu Fabra fent les 
valoracions i estudis oportuns d’altres possibles ubicacions? 
 
2. Pregunta.  En quina fase es troba la moció presentada i aprovada en 
data 15 de gener de 2007 per encarregar un estudi que determina la 
suficiència del clavegueram municipal? 
 
3. Pregunta. Es convocaran a tots els membres del Consistori, govern i 
oposició per tal de treballar conjuntament en la redacció del Pla General 
d’Ordenació Municipal de Cubelles i recollir les diverses opinions del 
Consistori? 
 
4. Pregunta. La taula de ping-pong que ens van dir en data 11 d’octubre 
que s’havia trencat i que la intenció era de tornar-la a posar, quan tenen 
previst fer-ho? 
 
5. Pregunta. En quina situació es troba actualment el contracte de neteja 
que té l’Ajuntament? És una continuïtat o renovació del contracte temporal 
anterior, que ja tenia l’Ajuntament? 

 
 
El Sr. Albet contesta que el contracte de neteja està en fase de realització del 
plec de condicions perquè anteriorment es contractaven a les empreses de 
neteja sense saber els metres lineals que s´havien de fer. Comenta que el 
contracte no va sortir a concurs per la manca de serietat del govern anterior, ja 
que s’aprovaven contractes milionaris sense saber què era el que s’havia de 
netejar. 
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La Sra. Martínez diu que és una aprovació que va fer l’anterior govern, on 
també hi eren membres que avui formen part del govern. 
 
La Sra. Alcadessa diu que ells es van trobar aquest contracte. 

 
 
 

Preguntes del grup municipal PPC 
 

 
1. Pregunta La Sra. Navarrete pregunta com està l´expedient d´acceptació  
d’herència d´un ciutadà a favor del’Ajuntament de Cubelles? Quina utilitat se 
li està donant? On està ubicat? Quines característiques té?  
 
2. Pregunta. Han hagut contactes amb els responsables de la Central 
Tèrmica de Cubelles? En quin punt estan les converses? 
 
3. Pregunta. Quin cost té recollir a un animal i portar-lo a Pastor Man? 
 
 

Preguntes del grup municipal ICV 
 
1. Pregunta El Sr. Coch respecte al Decret d’Alcaldia número 564: 
“aprovació mesures cautelars de l’activitat de gestió de residus del camí les 
Trones”, pregunta si l’Agencia Catalana de Residus ha donat alguna 
resposta a la petició de l’Ajuntament? Podem tenir aquests documents? 
 
2. Pregunta El Sr. Coch, respecte el Decret d’Alcaldia número 567, 
expropiació forçosa del C/Bardaji número 14, pregunta per què no està 
afectat el número 16? Què costarà aquest expedient d’expropiació forçosa 
al poble? Hi ha un acord entre els propietaris per què es faci aquesta 
expropiació forçosa? 
 
Per petició del Sr. Coch, es fa constar la resposta de la Sra. Alcaldessa de 
forma literal en l´acta, amb el següent tenor literal:  “En el tema d’aquesta 
expropiació forçosa, en el Pla General de l’any 93 es va catalogar aquell 
espai com a equipaments. Una vegada transcorregut cinc anys sense que 
hagi fet cap afectació, per part del municipi, la possibilitat de rescabalar 
aquest bé, els propietaris poden entrar a l’expropiació forçosa. En el 
Consistori anterior va haver-hi per part d’aquesta finca en concret, la 
possibilitat d’intentar arribar a un acord per no arribar a l’expropiació forçosa 
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sinó arribar al pagament i l’adquisició per part de l’Ajuntament d’aquest bé. 
En aquells moments, primer teníem la dificultat de que el romanent de 
tresoreria no es sabia, no es podia fer ús del romanent de tresoreria i per 
tant era difícil arribar a un acord, quan no es tenien els diners per poder-lo 
comprar.  Van fer la denúncia i es va arribar a l’expropiació forçosa. Varem 
tindre contactes amb l’advocat d’aquestes persones i els hi varem entregar 
una valoració per part de l’Ajuntament, no estaven d’acord i ells el que van 
fer és demanar el doble del que l’Ajuntament estava oferint. Avui per avui, el 
que ha fet el jutge, ha desestimat l’expropiació forçosa, entès de que 
aquestes persones poden continuar vivint dintre d’aquesta casa perquè no 
és un equipament com a tal, sinó que en realitat està com a vivenda, i per 
tant com és un equipament privat i no canvia la possibilitat d’ús, l’han arxivat 
i ara estem en fase de que tornem a iniciar una altra vegada d’alguna 
manera la voluntat, si fos, d’arribar a un acord de manera voluntària i no pas 
per expropiació, o sigui tenim que començar ara una altra vegada amb el 
tema de les negociacions voluntàries. La casa del costat està afectada 
igualment, el que passa es que aquell senyor no la va demanar 
l’expropiació”. 
 
El Sr. Coch prega que es tinguin contactes amb els propietaris del número 
16. 
 
3. Pregunta El Sr. Coch respecte el tema de la sequera que s’està patint, 
pregunta si es pensa fer alguna cosa en el lloc on no hi ha comptadors? 
Quin són els pous que tenim en el municipi de Cubelles? Estan tots els pous 
censats i analitzats? Es poden aprofitar les aigües de les pluges? Els 
projectes que es presenten en els nous edificis, contemplen la recuperació 
d’aigües grises?  
 
4. Pregunta El Sr. Coch demana que se’ls hi faci arribar l’escrit de renúncia 
del gerent. Pregunta quins són els motius de la renúncia del gerent.  
 
5. Pregunta El Sr. Coch pregunta quan ha costat l’estudi d’associacionisme 
que ha portat a terme l’empresa EIDOS? 
 
6. Pregunta. El Sr. Coch pregunta quan presentaran el Pla de Mandat a la 
ciutadania de Cubelles?  
 
7. Pregunta.  El Sr. Coch pregunta com estan les negociacions del segon 
IES de Cubelles, i on s´ubicarà, en el seu cas. 
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El Sr. Albet explica que es van reunir amb el Departament d’Ensenyament; 
que el Consell Municipal Escolar els van demanar que a partir del curs que 
vinent s’implantés un nou IES independent de l’existent, i que ja hi estan 
d’acord amb el Departament d’Ensenyament. Segueix explicant que en el 
proper curs funcionarà el nou institut amb mòduls, amb un equip directiu 
independent, amb aules independents però amb equipaments compartits. 
Comenta que hi havia l’opció de fer un projecte d’un edifici nou i això 
suposava un procés de quatre anys i que és massa temps pel creixement 
que té Cubelles, mentre que amb mòduls es podria començar el curs 2009-
2010. Finalment, comenta que el lloc encara no està decidit, que en últim 
cas està situar-lo al costat de l´actual, però que l´ideal fora situar-lo en una 
altra banda del municipi, per un tema de desconcentració i mobilita.. 
 
8. Pregunta.  El Sr. Narcís Pineda pregunta al Sr. Lluís Pineda, si el Pla 
Director d’Equipaments Esportius es portarà a terme dintre del seu Pla de 
Mandat? 
 
El Sr. Lluís Pineda contesta al Sra. Martínez, respecte a la taula de ping-
pong, i diu que ja se li va contestar que es posaria quan hi hagués 
l’adaptació econòmica del pressupost.   
 
Seguidament, el Sr. Lluís Pineda contesta al Sr. Narcís Pineda que en el Pla 
de Mandat té previst actualitzar i desenvolupar el Pla Directori 
d’instal·lacions esportives de Cubelles, que defineixi les necessitats i 
objectius de l’esport local, per tal d’aconseguir un sistema esportiu equilibrat 
en quant els equipaments esportius i ofertes d’activitats esportives. 

 
 

Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de 
les respostes formulades al passat Ple ordinari de 19 de novembre.  
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal EC-FIC en el 
Ple Ordinari del 19 de novembre de 2007 

 
1.  Pregunta.  Respecte el Decret d’Alcaldia núm. 716 “Formalitzar 
l’ampliació de jornada laboral, de jornada a 20h a jornada completa, fins a la 
cobertura de les places”. Fins a on és aquesta ampliació de la jornada 
laboral? 
El Sr. Albet respon respecte el Decret núm. 716 diu que a l’entrar en 
funcionament el CEIP II, hi havia la necessitat de fer una ampliació de 12 
hores diàries de neteja i es va decidir que les persones que treballaven 4 
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hores passessin a treballar 8 hores, i que la plaça de 4 hores que hi havia  
s’ha cobert. 
 
2. Pregunta.  Respecte el Decret d’ Alcaldia núm. 734: “Disposar la 
concertació d’una operació de crèdit per un import total de 267.000,00€, 
amb les condicions financeres previstes al Decret d’Alcaldia núm. 588/2007, 
de 17 de setembre, amb l’entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA (BBVA)” Quin criteri s’ha seguit per fer-ho a través d’aquesta 
entitat? S’han tingut en compte altres entitats? Com s’ha elaborat per 
decidir-se per això? 
La Sra. Alcaldessa demana a la Sra. Rosa Mª Almirall, Interventora de 
l’Ajuntament de Cubelles que respongui respecte a la pregunta que fa 
referència al Decret d’Alcaldia núm. 734. 
La Sra. Almirall respon que aquesta operació estava prevista en els 
pressupostos. Explica que es fa un Decret d’Alcaldia en el que es convida a 
les entitats financeres de Cubelles, així com aquelles amb les que 
l’Ajuntament té operacions financeres concertades. Segueix explicant que la  
millor oferta econòmica és la que resulta favorable, i que en aquest cas 
l’entitat financera que havia presentat l’oferta més favorable per la 
Corporació en quant a tipus d’interès i de marge sobre l’Euribor va ser el 
BBVA. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal ICb en el Ple 
Ordinari del 19 de novembre de 2007 

 
 
1. Pregunta. Quins són els motius de la dimissió del Gerent? Motius 
personals. Tenen previst buscar un relleu? Si. Volen mantenir aquesta 
figura? Si. 
 
2. Pregunta Davant de l’ampli rebuig manifestat en l’audiència pública i en 
actes posteriors, per l’acord que es va aprovar de la ubicació del pont; tenen 
previst algun canvi de postura per la ubicació del pont? Els compromisos 
que van adoptar públicament els pensen dur a terme? 
No hi ha previst cap canvi d’ubicació. 
Els compromisos adoptats es portaran a terme. 
 
3. Pregunta Vista la creació del Consorci de la Gestió Integral del Litoral del 
Garraf, quina es la postura de l’equip de govern? Cubelles formarà part? 
Tenen previst participar-hi? 
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Naturalment, l’Ajuntament de Cubelles té la intenció de participar d’aquest 
Consorci. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PPC en el Ple 
Ordinari del 19 de novembre de 2007 

 
 
1. Pregunta La Sra. Navarrete pregunta per què els animals abandonats no 
es porten a la protectora d’animals de Cubelles i es porten a Pastor Man 
amb el cost que això suposa? Es fa seguiment dels animals quan es porten 
a Pastor Man? Que succeeix amb ells? Es donen en adopció? Es fa 
seguiment de les adopcions? Tenim els informes d’aquests animals? 
Des de la regidoria de Medi Ambient, durant l’any 2004 i novament durant 
l’any 2007, es va fer arribar informes a la Policia Local sobre el protocol 
d’actuació en els casos d’animals domèstics abandonats: en primera 
instància els requeriments per a la recollida d’animals abandonats del 
municipi es dirigeixen a l’Associació Protectora d’Animals i Plantes del 
Garraf.  
 
A causa de les reiterades queixes exposades per la Policia Local sobre la 
dificultat de contactar amb la Protectora quan és urgent i necessari i sobre 
la precarietat i poca eficàcia del servei amb tota la problemàtica que això 
comporta, en segona instància opten per un servei alternatiu que compleixi 
tota la normativa aplicable al respecte.  

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal ICV en el Ple 

Ordinari del 19 de novembre de 2007 
 

 
1. Pregunta El Sr. Coch pregunta respecte al Decret d’Alcaldia núm. 717: 
“Atribuir al Sr. J.L.M. la realització de les tasques de categoria superior en 
qualitat d’Inspector-Responsable de la Policia Local mentre s’instrumenta el 
procediment per a la cobertura de la plaça”. És pensa fer d’immediat? És 
pensa en fer en plaça interna o externa? 
El Sr. Rodríguez  respon al Sr. Coch i diu que es farà per plaça externa. 
 
2. Pregunta El Sr. Coch pregunta el per què es va tenir tanta presa en fer 
un ple extraordinari la setmana passada respecte el tema del pont? 
La decisió del govern es va prendre tenint en compte que calia complir els 
terminis de la subvenció del PUOSC. 
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3. Pregunta El Sr. Coch diu que l’empresa Ventall té concessió d’alguns 
serveis de Cubelles del tema de jardineria,  i pregunta si farà tota la poda 
del municipi? Farà la poda dintre del cost anual contractat? O bé el cost es 
quantifica a part del servei que té contractat? 
El Ventall fa la poda de tot l’arbrat municipal i el cost d’aquest servei està 
inclòs en el concurs. 
 
4. Pregunta El Sr. Coch pregunta el per què s’ha trencat el contracte amb        
l’empresa Tegar, i se li va donar a una altra empresa?  
La Sra. Alcaldessa respon al Sr. Coch i explica que s’havia extingit el 
contracte amb Tegar. Diu que es va fer un concurs i que es va presentar 
Tegar i la Jardineria Major. I que el concurs el va guanyar la Jardineria 
Major. Segueix dient que es va reunir amb el gerent de Tegar perquè tots 
volien que Tegar continues i que es va mirar de fer un altre tipus de 
contractació per ubicar a les persones que treballaven a Tegar, però que 
ells no van voler. Diu que es va arribar a un acord amb l’empresa el Ventall i 
els hi van incorporar a la seva plantilla. Finalitza dient que intentaran buscar 
un servei com a municipi per tal que ho pugui fer Tegar, però que al no 
guanyar el concurs, la relació contractual amb Tegar ha finalitzat. 
El Sr. Albet diu que el concurs es va fer en una altra legislatura. Comenta 
que l’empresa el Ventall també és una empresa mateixes característiques 
que  Tegar, constituida per persones amb disminució i que s’ha establert un 
conveni entre les dues empreses. 
 
5. Pregunta El Sr. Coch pregunta quantes places tenim al mercat  
actualment? Quines places estan autoritzades, tant les que són del municipi 
com les que són de fora? Estan tots els llocs ocupats? Quines són les que 
estan lliures?  Quines activitats tenen? 
Actualment al Mercat Municipal de Cubelles hi ha 77 paradistes o titulars.  
Totes les places tenen autorització municipal i tots els llocs estan ocupats. 
El sector tèxtil ocupa un 70%, seguit de la fruita i verdura, els basars, 
embotits, calçat, plantes... 
Finalment, aclarir que la regidoria està portant a terme un control i 
seguiment de cadascun dels titulars i que s’està treballant en la redacció 
d’un nou reglament que reguli el Mercat Municipal. 

 
 
La Sra. Alcaldessa recorda que s’està realitzant la campanya de solidaritat “una 
joguina un somriure” i diu que el divendres es farà la tómbola i que espera la 
col·laboració de tots per ajudar a tots els nens que no tenen joguines. 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió 
i felicita les festes als veïns desitjant un Bon Nadal i un Bon Any Nou, quan són 
les 22:10 hores.  
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