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EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D’OCTUBRE 
DE 2010 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 18 d’ octubre de 2010, a les 20:10 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mª Lluïsa  Romero 
Tomás, els membres següents: 
 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 2n tinent d’alcalde. 
 
-  Sr. Miguel Ángel López Robles, 3r tinent d’alcalde. 
 
-  Sra. Prudencia Carrasco Madrid 4a tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CIU 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora de CIU. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor no adscrit 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteix també, el Sr.  Noël Casals Ramon, Interventor accidental de la Corporació. 
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Excusa la seva  assistència el Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
I.  APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 20 DE SETEMBRE DE 2010 
 
El Sr. Grau comenta que a l’últim paràgraf de la pàgina 31 on diu “el nivell 
d’endeutament del 2009 és del 38,10%” hauria de dir  “el nivell d’endeutament a 31 de 
desembre de 2009, és del 38,10%”  
 
El Sr. Grau diu que al tercer paràgraf de la pàgina 37 on diu “la capacitat                          
d’endeutament de l’ Ajuntament és de les més baixes de Catalunya” hauria de dir “el 
percentatge d’endeutament de l’Ajuntament és dels més baixos de Catalunya”. 
 
La Sra. Carrasco diu que a la pàgina 38, a la primera intervenció del Sr. Albet, hi ha un 
error de transcripció i on diu “que sobrin 400.0000 € “hi sobra un zero i hauria de dir 
“que sobrin 400.000 €” 
 
Es sotmet a votació l’ acta  i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1. Serveis Educatius del Garraf 
Els serveis educatius del Garraf han enviat a l’Ajuntament una carta d’agraïment per   
l’organització de l’acte d’inauguració del curs escolar 2010-2011 que va tenir lloc al 
CSIDE el passat 3 de setembre. 
 
2.2. Informe de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament          
previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol 
Analitzades les factures pendents a 30 de setembre de 2010, el nombre de factures en 
què s’ha incomplert el termini de pagament de 55 dies naturals des de la data de la 
certificació o corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del 
contracte és de 106 factures amb una quantia global de 164.074,63 €. 
Si el termini de 55 dies naturals es computa des de la data d’entrada de la factura a     
l’ Ajuntament , data del registre general d’entrada, el nombre de factures pendents a 
30 de setembre en què s’ha incomplert el termini és de 24 factures amb una quantia 
global de 41.217,45 €. 
 
2.3. Renúncia als càrrecs del regidor d’ERC Joan Andreu Rodríguez i Serra 
Mitjançant escrit amb registre d’entrada 2010/13339, de 18 de octubre el Sr. Joan 
Andreu Rodríguez i Serra ha presentat davant el Registre General de la corporació la 
seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament per motius personals i de salut. 
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Correspon al Ple prendre coneixement d’aquesta renúncia per tal de portar-ho a la 
Junta Electoral Central. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna lectura a la carta del Sr. Rodríguez : 
 
“Benvolguda alcaldessa, 
 
per motius personals i de salut, us prego accepteu la meva renúncia als càrrecs que 
represento en nom d’ esquerra republicana de Catalunya, a l’ajuntament de Cubelles. 
Espero que respecti aquesta renúncia al mateix temps que li demano que adopti les 
decisions oportunes per substituir la meva persona d’aquests càrrecs. 
Vull agrair-li personalment el seu suport i comprensió, així com els dels companys i 
companyes de Govern. 
Faci extensiu el meu agraïment als companys/es de consistori representants de tots 
les forces polítiques amb representació així com als treballadors i treballadores de       
l’ Ajuntament de Cubelles. 
Moltes gràcies 
Cubelles, 18 d’octubre de 2010 
Joan Andreu Rodríguez i Serra” 

Els membres del Ple en resten assabentats. 

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núm. 860/2010 a 929/2010 de la legislatura 2007-
2011:  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets núms. 835/2010,  836/2010, 663/2010, 
862/2010, pels quals es resol temes de personal.  

 
Els membres del Ple en resten assabentats 
 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
5. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010 DE CANVI DE FINANÇAMENT DE LES OBRES NOVES 
INSTAL·LACIONS AL CEMENTIRI, EXPEDIENT 2222/20/10. 
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Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
de Seguretat i Suport a la Ciutadania per minorar el finançament via crèdit de la partida 
d’Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i 
incrementar el finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera : 
 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

          

30 164 62226 Obres Noves Instal.lacions Cementiri 850.000,00 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 550.000,00 

   750.80 PUOSC 300.000,00 

Finançament proposat   

   870.00 Romanent Tresoreria 540.852,00 

   870.10 Romanent Tresoreria amb finançament afectat 9.148,00 

    750.80 PUOSC 300.000,00 

 
 

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm.  56 de 7 d’octubre de 2010. 
 
Es proposa al Ple el següent acord :  
 
 

ACORD 
 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/20/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 

 

 FINANÇAMENT       

En Menys 913.00  Préstecs de fora del sector públic -550.000,00  

En Mes 870.00  Romanent tresoreria per despeses grals. 540.852,00 

Baixa 51.164.62211  Obres Cementiri 9.148,00  

 
 
Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
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dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Grau explica que després de diverses reunions amb els grups polítics, el govern 
segueix fent front al seu compromís d’ intentar arribar a un consens amb tots els grups 
a partir de la reducció de l’endeutament en l exercici 2010 i amb la proposta d’utilitzar 
una part del romanent del 2009 per a inversions, amb el compromís de posar sobre la 
taula els projectes que comptin amb el suport de la majoria de grups, entre ells, el del 
cementiri, i amb el compromís de prioritzar els projectes que comptin amb 
subvencions, com és el cas del cementiri, que està al voltant dels 300.000 €. 
Seguidament, diu que el govern va proposar finançar aquesta obra a partir del crèdit 
amb 550.000 € però que l’oposició no hi va estar d’acord i preferia la fórmula 
d’incorporar romanent de tresoreria i que això és el que es proposa ara, incorporant 
540.000 € per suplementar aquesta subvenció de 300.000 €. Conclou demanant el 
suport perquè considera que es compleixen totes les condicions que s’han anat 
treballant amb l’oposició. 
 
La Sra. Martínez diu que els va sorprendre que el govern, sense consensuar, volgués 
endeutar-se amb un crèdit per a unes inversions sabent que hi havia un romanent de 
tresoreria de 3.300.000 €. Diu que és un pas el fet que el govern hagi entès que el 
romanent de tresoreria s’ha d’utilitzar per a inversions però que encara li manca la 
capacitat de consens. Afegeix que el que cal saber és quina part del romanent s’ha     
d’ incorporar com a despesa ordinària per tal de conèixer què queda finalment per a 
inversió i que aquesta informació s’ha demanat per part de tots els grups de l’oposició 
mitjançant registre d’entrada on també es sol ·licitava una reunió a partir del 19 
d’octubre per a treballar-ho conjuntament, motiu pel qual, diu, no entén perquè s’ha 
portat a Ple abans de fer aquesta reunió i amb un vot en contra majoritari a la 
Comissió Informativa. Per tot l’exposat, demana que es deixi el punt sobre la taula 
afegint que si no se’ls dóna els números ni es fa la reunió que demanen entraran una 
instància sol·licitant un Ple extraordinari amb els punts acordats des de l’oposició. 
 
El Sr. Comas manifesta que ICb està d’acord en que cal invertir i fins i tot en els temes 
en els que es remarca la necessitat de fer inversions. Explica que hi van votar en 
contra dues vegades: la primera perquè el grau d’endeutament no era recomanable 
degut a la situació econòmica i la segona perquè, malgrat es va reduir el grau 
d’endeutament, no van saber que hi havia un romanent de tresoreria fins moments 
abans del Ple. Considera que s’hauria de deixar sobre la taula per a buscar el màxim 
consens i afegeix que aquestes inversions obeeixen a una priorització del govern i que 
segurament no serien les que ICb hagués posat damunt la taula. Conclou dient que es 
necessita una sessió més de treball perquè els punts que allunyen a govern i oposició 
són molt petits. 
 
La Sra. Navarrete explica que a l’abril de 2010 es van presentar uns pressupostos amb 
un endeutament d’uns vuit milions d’euros i que el PPC hi va estar totalment en 
contra ; que al juny de 2010 el trencament del govern va fer que aquest hagués 
d’escoltar i consensuar amb els diferents grups polítics i que al setembre del 2010 es 
va passar una liquidació que indicava que hi havia un romanent de tresoreria de quatre 
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milions d’euros però que, tot i això, el govern demanava el vot per a diverses 
operacions de crèdit. Manifesta que el PPC està totalment d’acord amb aquestes 
inversions però utilitzant el romanent de tresoreria i que ara que s’ha arribat a aquest 
punt en què veuen reflectida la proposta de no endeutament el PPC hi votarà a favor i 
no paralitzaran el municipi per no se sap quins interessos perquè, afegeix, volen que 
Cubelles segueixi avançant. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV mai ha enganyat a la ciutadania; que si al Ple passat el 
conjunt de l’oposició va demanar que s’utilitzés el romanent de tresoreria era perquè 
apostaven per invertir però volien fer-ho sense endeutar-se degut als moments de crisi 
econòmica. Afegeix que és evident que una part s’ha de fer amb endeutament però 
que primer s’ha de recórrer al romanent i que, a més, no volien endeutar-se en obres 
no massa necessàries pel municipi perquè consideraven que n’hi havia d’altres que ho 
eren més i que no es posaven sobre la taula. Seguidament, diu que a partir d’ aquí el 4 
d’octubre es va entrar al registre de l’ Ajuntament un escrit signat per tots els portaveus 
de l’oposició demanant una reunió de la Comissió Informativa o de la Junta de 
Portaveus per tal que es reflectissin els acords en una acta i que aquestes reunions 
comencessin a partir del 19 d octubre, per motius d’agenda. Seguidament, diu que per 
lògica i per continuïtat veuen clar que el punt ha de quedar sobre la taula perquè ICV 
vol participar en la priorització de les inversions donat que va ser el grup més votat a 
les darreres eleccions i perquè no dubten de la importància de les inversions però 
creuen que no són les úniques. Afegeix que  no poden tenir un govern prepotent sinó 
un que sàpiga consensuar per poder arribar a la majoria absoluta, ja que l’únic 
perdedor d’aquesta prepotència, diu, és el poble de Cubelles. Conclou dient que es 
comenci a treballar a partir demà, o si no al mes de novembre es tiraran endavant les 
inversions amb romanent de tresoreria i amb el màxim de consens, al Ple del 
novembre o a un Ple extraordinari. 
 
El Sr. Lluís Pineda diu que a la Comissió Informativa van demanar deixar els punts 
sobre la taula amb el compromís de pactar i que ara continuaran amb la mateixa 
postura demanant que quedin sobre la taula els punts del 5 al 12. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que s’hauran de votar els punts un per un. 
 
El Sr. Grau comenta que cap grup ha dit que està en contra d’aquestes inversions, 
excepte en el tema de les expropiacions que es va posposar perquè el govern no volia 
fer una causa d’aquest tema i que, per tant, hi ha una sintonia amb la proposta del 
govern. Afirma que és cert que els grups de l’oposició van entrar un escrit, però que 
aquest era la resposta a una convocatòria del 28 de setembre emplaçant a tots els 
grups per què formulessin les alternatives per escrit però que, ara per ara, no hi ha cap 
alternativa de proposta d’inversió que la presentada pel govern. Afegeix que si 
aquestes alternatives que es plantejaran a partir de novembre són positives el govern 
hi estarà d’acord, però destaca que només es podran fer o amb romanent de tresoreria 
o a través del crèdit, i recorda que aquest és un moment fonamental perquè hi ha unes 
subvencions que han estat negociades i que, per tant, l’obra del cementiri ha d’estar 
adjudicada abans del 31 de desembre per a no perdre els 300.000 € de subvenció. 
Finalment demana separar la retòrica de campanya electoral i centrar-se en aquests 
punts. 
 
La Sra. Miquel vol que consti en acta que si no es vol fer la reunió reglada que ha 
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sol·licitat l’oposició demanaran un Ple extraordinari dins el mes de novembre per a 
aprovar aquestes inversions. 
 
El Sr. Grau diu que ja se’ls va explicar que fer aquesta reunió a partir del 19 d’octubre 
era inviable degut a que hi ha uns calendaris d’adjudicació de les obres i de 
formalització de les subvencions i recorda que no era el govern qui tenia problemes 
d’agenda ja que van convocar una reunió el dia 1 d’ octubre i sis hores abans la Sra. 
Miquel la va desconvocar per motius d’agenda. Afegeix que les persones que s’han 
interessat per fer reunions amb el govern i obtenir informació ho han fet. 
 
La Sra. Miquel, adreçant-se al Sr. Grau, diu que no tergiversi les coses i que prengui el 
compromís de dir el  dia i a quina hora es poden reunir per treballar. 
 
La Sra. Navarrete diu que des que es va entrar l’escrit demanant la reunió hi ha hagut 
un canvi perquè s’ ha aconseguit que es facin les inversions amb romanent de 
tresoreria i que a partir de demà agafen el compromís, a més, de parlar de la resta 
d’inversions necessàries però que la reunió a partir del 19 d’octubre era precisament 
perquè no s’havia aconseguit que s’utilitzés el romanent de tresoreria. Per tot això 
afirma no entendre per què, ara, CIU, que va aprovar el pressupost, no ho tira 
endavant. 
 
El Sr. Lluís Pineda diu que ell havia demanat moltes vegades el romanent de tresoreria 
i no se’ls donava i també el patrimoni municipal. 
 
La Sra. Martínez llegeix l’escrit que l’oposició va entrar al registre i diu que no hi ha 
hagut consens perquè no hi ha hagut cap reunió. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que al mes de setembre es va comprometre a fer una 
reunió per rebre les propostes i que el 28 de setembre va sortir un escrit de                    
l’Ajuntament sol·licitant a cada regidor les propostes per escrit per tenir la reunió el 
dilluns a les 20,30 hores, però que el mateix dilluns a les 13,30 hores van rebre la 
carta que deia que per motius d’agenda la reunió havia de ser a partir del dia 19. 
Seguidament llegeix la carta que es va enviar als regidors i explica que la reunió es va 
celebrar i que hi va assistir el Sr. Coch. 
 
La Sra. Carrasco pregunta a la secretària general si, en cas que no s’aprovi aquest 
punt, es té temps legal per a licitar les obres i no perdre la subvenció. 
 
La secretària general respon que no té l´expedient a mà per comprovar que la data 
límit d´adjudicació és el 31 de desembre, però que en tot cas, si demà s’iniciés 
l’expedient de contractació ja s’arribaria just per a adjudicar les obres en aquesta data. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’aprova per 9 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 4 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC), 7 vots en contra ( 4 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
 
El Sr. Albet  comenta que hi ha un informe jurídic que diu que aquesta obra es vol 
finançar amb diners procedents de l’aprofitament mig i que l’article 160.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010 estableix les finalitats a les quals es pot destinar el patrimoni de sòl i  
d’habitatge i l’ampliació del cementiri no hi tindria cabuda per la qual cosa, diu, estan 
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pendents d’un informe complementari. Per tot això, demana que es revisi aquest 
informe per a comprovar que el tipus de finançament no sigui irregular. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que hi ha un informe jurídic i un de tècnic que avalen que es 
compleix la Llei. 
 
6. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010  DE CANVI DE FINANÇAMENT DE LA PISTA DE L’ INSTITUT , 
EXPEDIENT 2222/21/10. 
 
Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
de Seguretat i Suport a la Ciutadania per minorar el finançament via crèdit de la partida 
d’ Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i 
incrementar el finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera : 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

          

72 320 622.14 Pista Institut 25.000,00 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 25.000,00 

Finançament proposat   

   870.10 Romanent Tresoreria amb finançament afectat 25.000,00 

 
 

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010. 
 
Vist l’informe d’Intervenció num  57 de 7 d’octubre de 2010. 
 

Es proposa al Ple el següent acord :  
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/21/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 
 

FINANÇAMENT EN 
MENYS     

     

913.00 Préstec d’ens de fora de sector públic 25.000,00 
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BAIXA DE CRÈDITS     

     

30.151.601.33 
Connexió Xarxa Abastament Aigua Potable Mas 
Trader 25.000,00 

 
 

Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Grau explica que aquest és un altre dels punts que ara es proposa fer amb el 
romanent de tresoreria; que en aquest cas no hi ha el risc de perdre subvenció però 
que és un compromís que el govern va prendre amb els pares i mares de l’IES Les 
Vinyes i que tots els regidors han estat a favor d’aquesta inversió. Seguidament diu 
que el govern, per no demorar més la construcció d’aquesta pista per la disjuntiva del 
finançament, té la voluntat de disposar del romanent de tresoreria. Afegeix que es 
tracta d’una inversió important  perquè està en joc la confiança de les entitats i de les 
associacions en l’ Ajuntament i que quan aquest pren un compromís l’ha de complir, 
governi qui governi. 
 
El Sr. Albet diu que aquest no és un compromís només seu sinó de tota la Junta de 
Govern i que el govern ha demanat un préstec de 210 milions de pessetes i no ha 
tingut en compte aquest compromís sinó que ha invertit en retirar una canonada de 
fecals que encara s’ha de complementar amb romanent de tresoreria. Seguidament 
diu que el govern no ha comptat amb l’ oposició i que ara els demana responsabilitats. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco 
 
El Sr. Albet continua dient que la pista ja podria estar feta perquè hi havia diners 
suficients. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Carrasco 
 
El Sr. Albet demana que es faci la pista amb els diners de la canonada de fecals de 
manera que es podria tenir enllestida la setmana vinent ja que el projecte, afegeix, 
està fet. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que a l’acta del mes de setembre el Sr. Albet va dir que si es 
feia amb romanent de tresoreria ho aprovarien. 
 
El Sr. Albet pregunta  per què la pista no s’ha fet abans i amb els 210 milions de 
pessetes i si és normal que s’assabentin per la revista de l’Ajuntament que 
començaran la primera fase del nucli antic. Afegeix que s’ha de planificar i que es 
continua improvisant. 
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La Sra. Alcaldessa diu que el Sr. Albet barreja el crèdit demanat a la Diputació de 
Barcelona de 150.000 € per a millores a l’escola Charlie Rivel i el d’uns 600.000 € per 
a  la primera fase del nucli antic, crèdits que van demanar, diu, regidories portades pel 
Sr. Albet. Afegeix que també hi havia una subvenció del PUOSC per al Passeig 
Vilanova i que com que finalment no es va fer, es va passar al nucli antic juntament 
amb els diners del crèdit de la Diputació, del qual no s’havien de pagar interessos. 
Conclou dient que CIU ha estat al govern i que saben que el romanent de tresoreria no 
surt fins que la liquidació està feta i que en el moment que la van tenir la van 
presentar. 
 
El Sr. Albet diu que també s’hauria de parlar del préstec amb Caixa Catalunya. 
Seguidament  comenta que la retirada de la canonada de fecals tenia un pressupost 
de 10 milions de pessetes i que se’n demanen tres, per la qual cosa 7 milions han 
vingut dels préstecs i considera més seriós fer la pista de l’institut que no pas la 
retirada de la canonada per la qual, diu, no hi suficients diners. Finalitza dient que si no 
hi ha voluntat que es digui. 
 
La Sra. Martínez diu que si algú ha parlat de canvis ha estat l’equip de govern i que 
ara no toca aquest debat, sinó aprovar el deixar aquests punts  sobre la taula per a  no 
cansar el ciutadà. 
 
La Sra. Navarrete afirma no entendre la posició dels que han estat al govern perquè el 
Sr. Albet , diu, li va comentar que si es  feia efectiu mitjançant romanent de tresoreria 
ho tirarien endavant. 
 
El Sr. Albet diu que CIU demana planificació, seure, parlar-ne i tirar-ho endavant 
perquè estan cansats d’improvisació i afegeix que hi ha diners suficients per a 
començar la pista sense aprovar això. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC va demanar des del primer moment un no a                   
l’endeutament i que ara que s’ha aconseguit s’ha d’ avançar en benefici del ciutadà. 
 
La Sra. Miquel diu que a l’Audiència pública dels pressupostos el Sr. Grau no es va 
atrevir a presentar cap de les coses que han escoltat  al ple del juny, al del juliol i al del 
setembre i pregunta per què no es va afegir el tema de la pista en el crèdit de 
1.400.000 € o per què no s’ha prioritzat el de Les Estoreres. Comenta que el romanent 
de tresoreria són 3.300.000 € i que no dóna per a tot, motiu pel qual s’ha de prioritzar i 
el govern ha d’escoltar i pactar perquè s’han prioritzat coses com el projecte del nucli 
antic que els veïns, diu, no volen. 
 
El Sr. Grau diu que a la pàgina 31 de l’acta del mes d’octubre hi ha els criteris de 
priorització de les inversions i que la Diputació de Barcelona va prioritzar quines 
inversions entraven en els seus programes de subvenció, que és al que es van acollir. 
Afegeix que no portarien una inversió a Ple si aquesta ja s’ hagués pogut fer i fos tan 
fàcil i que a la pàgina 37 de l’acta d’octubre va ser ell mateix qui va dir que hi havia 
moltes necessitats al municipi però que no hi havia suficient romanent per a totes i que 
per això recorrien al préstec. Pel que fa a la pista, diu que faran tot el possible perquè 
es faci, però que hi ha uns tràmits que s’han de seguir i per tot això demana a la Sra. 
Miquel que s’abstingui perquè el govern ho solucioni legalment i pugui atendre aquest 
compromís. Finalment pregunta a l’interventor accidental si hi hagut mai partida 
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pressupostària per a fer front a aquesta inversió. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. interventor accidental, que respon que si no 
s’aprova aquest punt actualment no hi ha finançament, però que es poden fer 
modificacions pressupostàries i que  aquesta és una d’elles. 
 
El Sr. Albet diu no s’hauria de passar per Ple però que el govern no té la voluntat  i 
afegeix que s’està intentant pressionar l ’interventor accidental. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que no pot permetre que es digui això perquè l’ interventor 
accidental té la total llibertat i l´obligació de dir el que vulgui i que ha estat el Sr. Albet 
qui no l’ha deixat acabar de parlar. 
 
La Sra. Miquel pregunta si és la Diputació de Barcelona la que prioritza les inversions i  
que al Consell Comarcal qui prioritza és l’ equip de govern. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que quan es demanen crèdits a la Diputació s’han de 
presentar projectes i que el govern format per PSC, CIU i ERC  va presentar diferents 
propostes; que la Diputació subvenciona més uns projectes que uns altres i que van 
acceptar el nucli antic i els equipaments de l’escola Charlie Rivel. Demana que no es 
faci política i remarca que en aquest punt no hi ha partida i que qualsevol modificació 
s’haurà de passar pel Ple, per la qual cosa demana que es voti perquè no s’allargui 
més el procés cosa que no vol dir, afegeix, que demà seguin per a parlar d’altres 
temes, com la biblioteca, però que ara no és el moment. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per 9 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 4 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) 7 vots en contra ( 4 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
 
En aquests moments s’ absenten de la sessió la Sra. Miquel i el Sr. Albet 
 
7. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010  DE CANVI DE FINANÇAMENT DE LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DEL PASSEIG MARÍTIM , EXPEDIENT 2222/22/10. 
 
Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
de Territori, Planejament i Ciutat Sostenible per minorar el finançament via crèdit de la 
partida d’Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i 
incrementar el finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera : 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 
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30 151 627.14 Redacció Projecte Passeig Marítim 55.000,00 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 55.000,00 

Finançament proposat   

   870.10 Romanent Tresoreria amb finançament afectat 55.000,00 

 
 

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010 
 
Vist l’informe d’Intervenció num  57 de 7 d’octubre de 2010. 
 
Es proposa al Ple el següent acord :  
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/22/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 

FINANÇAMENT EN 
MENYS     

     

913.00 Préstec d’ens de fora de sector públic 55.000,00 

 
   

BAIXA DE CRÈDITS     

     

30.151.601.33 
Connexió Xarxa Abastament Aigua Potable Mas 
Trader 55.000,00 

 
 

Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Grau explica la proposta 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Lleó i el Sr. Lluís Pineda 
La Sra. Navarrete pregunta si la redacció del projecte la poden fer els Serveis Tècnics 
de l’ Ajuntament 
 
El Sr. López explica que es va contractar un arquitecte del municipi per a redactar 
l’avantprojecte. 
 
En aquests moments s’ incorporen a la sessió la Sra. Miquel i el Sr. Lleó. 
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El Sr. López continua dient  que es va portar al departament de Costes però que no 
donaven el permís perquè el passeig es troba dins la línia marítima-terrestre però que 
després del traspàs d’algunes competències a la Generalitat hi ha hagut una major 
flexibilitat. 
 
En aquests moments s’absenta de  la sessió la Sra. Miquel 
 
El Sr. López explica que la Generalitat ha demanat  un estudi de l’onatge i les marees, 
que no permet que es faci des de l’ Ajuntament per ser un treball molt especialitzat. 
 
En aquests moments s’ incorpora a  la sessió la Sra. Miquel 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC hi votarà a favor perquè es fa amb romanent de 
tresoreria, perquè ho consideren un tema important i per l’explicació donada pel Sr. 
López, però demanen que sempre que es pugui els projectes es facin internament. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán . 
 
La Sra. Cuadra diu que CIU votarà deixar-ho sobre la taula pendent de la reunió per a 
treballar les prioritzacions i afegeix que no estan a favor de la redacció de projectes 
fora de l’Ajuntament.  
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Alamán . 
 
 
La Sra. Miquel diu que votaran deixar-ho sobre la taula perquè és la priorització del 
govern. 
 
La Sra. Martínez diu que si hi ha voluntat política de tirar endavant els projectes no cal 
fer servir el romanent de tresoreria, que aquest serveix per a fer inversions prioritàries i 
treballades per tothom i que el que es pot fer és un canvi de partida al pressupost. 
 
El Sr. Grau pregunta a l’interventor si cal que les modificacions de crèdit passin pel 
Ple. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Interventor accidental que indica que estan 
parlant de finançament i no de partida pressupostària i que el canvi de finançament ha 
de passar per Ple; que hi ha altres tipus de modificacions quina aprovació correspon a 
l’ Alcaldia però que s’hauria de mirar, atenent als recursos de que es disposa, que es 
pugui dur a terme i afegeix que si es fa un canvi entre partides i canvia el programa 
també s’ha de passar per Ple. 
 
La Sra. Martínez diu que , per tant, és decisió de l’ Alcaldia. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per 8 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 3 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) 7 vots en contra ( 4 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. López 
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8. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010  DE CANVI DE FINANÇAMENT DE LA VIRTUALITZACIO 
SERVIDORS CPD , EXPEDIENT 2222/23/10. 
 
Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
d’Alcaldia i Innovació per minorar el finançament via crèdit de la partida d’Ordenació 
Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i incrementar el 
finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera : 
 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

          

13 491 623.02 Virtualització servidors CPD 25.000,00 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 25.000,00 

Finançament proposat   

   870.10 Romanent Tresoreria amb finançament afectat 25.000,00 

 
 

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010 
 
Vist l’informe d’Intervenció num  57 de 7 d’octubre de 2010. 
 
Es proposa al Ple el següent acord :  
 

ACORD 
 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/23/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 
 
 

FINANÇAMENT EN 
MENYS     

     

913.00 Préstec d’ens de fora de sector públic 25.000,00 

 
   

BAIXA DE CRÈDITS     
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30.151.601.33 
Connexió Xarxa Abastament Aigua Potable Mas 
Trader 25.000,00 

 
 

Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta i diu que és un aparell que es necessita per 
posar  tots els programes  en funcionament i  que tots els veïns puguin fer les gestions 
des de casa seva. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per 8 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 3 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) 6 vots en contra ( 3 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. López i el Sr. Albet. 
 
 
9. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010  DE CANVI DE FINANÇAMENT DE LA RETIRADA TUBERIA 
FECALS RIU FOIX , EXPEDIENT 2222/24/10. 
 
Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
de Territori, Planejament i Ciutat Sostenible per minorar el finançament via crèdit de la 
partida d’Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i 
incrementar el finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera : 
 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

          

30 151 619.02 Retirada Tuberia Fecals Riu Foix 19.773,63 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 19.773,63 

Finançament proposat   

   870.10 Romanent Tresoreria amb finançament afectat 19.773,63 
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Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010 
 
Vist l’informe d’Intervenció num  57 de 7 d’octubre de 2010. 
 
Es proposa al Ple el següent acord :  
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/24/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 
 

FINANÇAMENT EN 
MENYS     

     

913.00 Préstec d’ens de fora de sector públic 19.773,63 

 
   

BAIXA DE CRÈDITS     

     

30.151.601.33 
Connexió Xarxa Abastament Aigua Potable Mas 
Trader 19.773,63 

 
 

Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per 9 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 4 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) 7 vots en contra ( 4 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco 
 
 
10. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010  DE CANVI DE FINANÇAMENT DE DIVERSES INVERSIONS A 
LA VIA PÚBLICA , EXPEDIENT 2222/25/10. 
 
Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
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inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
de Seguretat i Suport a la Ciutadania per minorar el finançament via crèdit de la partida 
d’Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i 
incrementar el finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera : 
 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

40 170 765.00 Pla de Camins 26.010,97 

40 170 610.07 Zones Verdes 30.000,00 

40 162 625.08 Contenidors 20.000,00 

41 155 611.00 Arranjament Via Pública 115.000,00 

41 155 620.02 Senyalització carrers municipi 35.000,00 

41 161 619.01 Clavegueram 28.000,00 

41 155 623.11 Mobiliari Urbà 20.000,00 

      TOTAL 274.010,97 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 274.010,97 

Finançament proposat   

    870.10 
Romanent Tresoreria amb finançament 
afectat 274.010,97 

 
 

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010 
 
Vist l’informe d’Intervenció num  57 de 7 d’octubre de 2010. 
 
Es proposa al Ple el següent acord :  
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/25/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 
 

FINANÇAMENT EN 
MENYS     

     

913.00 Préstec d’ens de fora de sector públic 274.010,97 

 
 

 
 
  

BAIXA DE CRÈDITS     

     

30.151.601.33 
Connexió Xarxa Abastament Aigua Potable Mas 
Trader 274.010,97 
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Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

 
La Sra Alcaldessa explica la proposta 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Carrasco. 
 

Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per 9 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 4 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) 7 vots en contra ( 4 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
 
 
11. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010  DE CANVI DE FINANÇAMENT DE LA SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL I VERTICAL , EXPEDIENT 2222/26/10. 

 
Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
 
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
de Territori, Planejament i Ciutat Sostenible per minorar el finançament via crèdit de la 
partida d’Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i 
incrementar el finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera : 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

          

50 132 623.01 Senyalització Horitzontal i Vertical 12.000,00 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 12.000,00 

Finançament proposat   

   870.10 Romanent Tresoreria amb finançament afectat 12.000,00 

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010 
 
Vist l’informe d’Intervenció num  57 de 7 d’octubre de 2010. 
 
Es proposa al Ple el següent acord :  
 

ACORD 
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Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/26/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 

FINANÇAMENT EN 
MENYS     

     

913.00 Préstec d’ens de fora de sector públic 12.000,00 

 
   

BAIXA DE CRÈDITS     

     

30.151.601.33 
Connexió Xarxa Abastament Aigua Potable Mas 
Trader 12.000,00 

 
 

Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Alamán demana si es pot justificar la necessitat de corregir aquesta 
senyalització. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que no és qüestió de correccions sinó d’ampliacions i que 
s’ha d’estar pintant contínuament pel desgast  i posant senyalització nova perquè hi ha 
escoles noves. 
 

Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per 9 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 4 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) 7 vots en contra ( 4 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
 
12. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2010  DE CANVI DE FINANÇAMENT DE MILLORES EN LES 

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES , EXPEDIENT 2222/27/10. 
 
Ates que en data 1 de setembre de 2010 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 
numero 819/10 la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  
Atès que en la Liquidació del Pressupost de l’exercici hi ha Romanent Líquid de 
Tresoreria que permet aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2010, i que per tant es pot 
aplicar part d’aquest Romanent a reduir el finançament via préstec contemplat 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
Atesa la Proposta de modificació de pressupost proposada per la Regidoria de l’Àrea 
de Territori, Planejament i Ciutat Sostenible per minorar el finançament via crèdit de la 
partida d’Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri del pressupost de l’exercici 2010 i 
incrementar el finançament per Romanent de tresoreria de la següent manera  
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ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

          

80 340 622.02 Millores Instal·lacions Esportives  13.900,00 

Finançament previst en el pressupost:   

   913.00 Préstecs de fora del sector públic 13.900,00 

Finançament proposat   

   870.10 Romanent Tresoreria amb finançament afectat 13.900,00 

 
 

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 
2010 
 
Vist l’informe d’Intervenció num  57 de 7 d’octubre de 2010. 
 
Es proposa al Ple el següent acord :  
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/27/10, per canvi de 
finançament de les inversions previstes en pressupost segons el detall següent : 
 
 

FINANÇAMENT EN 
MENYS     

     

913.00 Préstec d’ens de fora de sector públic 13.900,00 

 
 

 
  

BAIXA DE CRÈDITS     

     

30.151.601.33 
Connexió Xarxa Abastament Aigua Potable Mas 
Trader 13.900,00 

 
 

Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

 
El Sr. Grau explica la proposta i diu que tots els compromisos que va prendre el Sr. 
Pineda en nom del govern els han de dotar de pressupost. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per 9 vots a favor ( 3     
d’ ICV, 4 de CIU, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) 7 vots en contra ( 4 del PSC, 2 del PPC i 1 del 
Sr. Coch) i cap abstenció. 
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13. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 
01/2010 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE 
CUBELLES, CONSISTENT EN LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL ALS 
PLÀNOLS NORMATIUS F-7 I F-10. 

El senyor Salvador Pascual Ortoneda, amb NIF 37619085D, va presentar instància 
amb registre d’entrada 2594, de 20 de febrer de 2009, en la que sol·licita modificació 
dels plànols normatius del Pla General d’Ordenació Municipal, a fi i efecte que el carrer 
Gerani estigui qualificat urbanísticament com a sistema viari i no pas com a sòl 
d’aprofitament, com actualment es troba.  

Vist l’error material detectat als plànols normatius F-7 i F-10 del Pla General, que no 
representen el vial denominat carrer Gerani com a sistema viari, apareixen el carrer i 
tota la illa delimitada pels carrers Julivert, Dàlia i Assutzena com a sòl urbà, zona de 
ciutat jardí, clau 3b. 
 
Atès l’informe del Tècnic de gestió urbanística municipal, de data 6 d’agost de 2010. 

Atès l’informe núm. 26/10, de data 7 de juny de 2010,  emès per l’arquitecte municipal. 

Vist l’informe de Secretaria  núm. 26/10, de 6 d’octubre. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ octubre de 2010; 

Vist allò que disposa l’article l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic i procediment administratiu, relatiu a la rectificació i correcció d’errors 
materials. 
 
Atès el que determinen els articles 85, 87, 92, 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 23.2, 107, 116, 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 187 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vistos els articles 22.2.c) i 47.2ll 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  l’adopció del següent: 
 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Cubelles, consistent en la rectificació d’errada material detectada als 
plànols normatius F-7 i F-10 en el sentit de representar el vial denominat Carrer Gerani 
com a sistema viari. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d’edictes de 
la corporació, així com notificar-lo a l’Associació de Veïns de Mas Trader I i 



Exp. 1.2.1.1 09/10 
  Legislatura 2007-2011 

 
 
 

22 
 

individualment a totes aquelles persones que  siguin titulars de drets subjectius o 
interessos legítims i directes, a efectes de possibles al·legacions i/o reclamacions. En 
el supòsit d’haver-n’hi seran resoltes per la corporació per acord de Ple. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Narcís Pineda. 
 
14. ALTRES TEMES  
 
No n’ hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
15.  MOCIONS  

 
15.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
AL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Desprès dels aiguats de l’anterior dia 10 d’octubre, que han provocat inundacions de 
carrers i pàrkings particulars, no tan sols per la quantitat de pluja caiguda, sinó també 
per la quantitat i força del cabal que portava el riu Foix al pas per la nostra vila. 
 
Degut al desguàs del pantà del Foix per la manca de regulació amb les seves 
comportes travades pels sediments acumulats i desprès de la Proposició no de llei 
sobre el millorament i la restauració ecològica del riu Foix presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes-Ciutatans pel Canvi, rebutjada i atès a la pregunta al Consell 
Executiu a respondre per escrit a la Mesa del Parlament pel grup del Partit Popular de 
Catalunya i no haver-se pres les mesures necessàries per establir el correcte 
funcionament de les mencionades comportes de regulació d’avingudes, així com el 
drenatge dels seus sediments. 
 
Atenent que és un risc de màxima urgència per a la nostra població. 
 
ACORDEM: 
 

- Instar als organismes pertinents (ACA, Conselleria de Medi Ambient i 

Habitatge…) que es prenguin les mesures pertinents a fi de preservar la 
regulació i seguretat de la presa, així com també l’estudi del cabal mínim 
aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2003. 

- Instar a l’Agència Catalana del Aigua l’ampliació de l’estació de bombament del 

Passeig Fluvial i la construcció de l’emissari de les aigües pluvials fins a mar. 
- El PSC sol·licita a la resta dels grups polítics d’aquest plenari l’acord de creació 

d’una comissió de seguiment per vetllar pel compliment d’aquestes sol·licituds. 
- Donar compte dels acords adoptats a l’Agència Catalana del Aigua, a la 

Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a l’Associació de Regants i a tots 
aquest organismes que tinguin a veure amb la preservació de la seguretat per 
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risc d’inundacions. 
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Narcís Pineda. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que degut a les inundacions de fa uns dies hi ha veïns que 
han sortit perjudicats pel desbordament del riu i considera que és molt important que el 
pantà tingui les garanties suficients donada la  situació del poble. Per tot això  demana 
el suport de tots els grups. 
 
La Sra. Martínez diu que es tracta d’un tema que es ve demanant des de fa temps a     
l’ACA i que s’hauria de seguir treballant en aquesta direcció però comenta que els 
hagués agradat que es presentés la moció a la Comissió Informativa per tal que 
quedés oberta a tots els grups, cosa que demana en aquests moments. 
 
El Sr. Coch diu que  va haver  regidors que van treballar molt en aquest tema, que es 
remunta a l’any 1995 i que es va portar al Parlament però no es va aprovar; lamenta 
que no s’hagi aprofitat aquest govern, que està a punt d’acabar la legislatura, per a  
tornar a incidir en aquesta problemàtica.  
 
El Sr. Alamán diu que es va presentar en el seu moment una proposició no de llei i que 
el PPC, a través del diputat comarcal Sr. Santiago Rodríguez, va formular una 
pregunta. Afegeix que estem parlant d’un embassament del 1926 i que el PSC porta 
governant el temps suficient per haver-ho presentat molt abans. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Albet diu que estan d’acord amb l’esperit de la moció però considera que 
s’hauria de fer una moció paral·lela per a demanar l’emissari submarí i així no barrejar  
temes.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Albet continua dient que introduiria un punt per a demanar un informe de la 
manera de minvar les avingudes d’aigües i afegeix que també preocupa que cada cop 
es tanca més la sortida d’aigua al mar degut a la sedimentació per la qual cosa també 
demanaria un informe sobre la capacitat que té la desembocadura del riu. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que independentment que siguin dos temes diferenciats quan 
plou s’inunda el Passeig Fluvial. 
 
El Sr. Lleó diu que el problema gran és quan el riu baixa fort i hi ha mala mar perquè la 
pressió de l’ aigua del riu no té força suficient per a penetrar en el mar i s’eixampla 
envaint les urbanitzacions. Per tot això considera que el pont s’hauria d’haver fet a la 
part més estreta per deixar a la part que s’eixampla, tot l’ espai perquè l’aigua pugui 
baixar i afegeix que s’hauria de fer un emissari submarí que porti les aigües pluvials 
fins el mar. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV està d’acord amb la moció però que s’hauria d’establir 
també el com i el quan s’hauria de reunir la comissió de seguiment. En referència al 
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correcte funcionament de les comportes, diu que hi ha un estudi de l’any 2005 fet per 
la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge que reflecteix aquest tema i demana que 
se’ls faci arribar. 
 
El Sr. Lluís Pineda diu que s’haurien de revisar els sobreeixidors perquè si rebentessin 
crearien un gran problema. 
 
El Sr. López diu que ell ha viscut aquesta problemàtica quan se li va inundar casa seva 
arrel de les inundacions de l’any 1994 i que seguiran insistint perquè és un  problema 
que s’ha de resoldre. Seguidament, diu que el cabal ecològic el dirà l’ACA perquè 
dependrà de l’aigua que entri a l’embassament i afegeix que hauria de ser un cabal 
gran perquè ens arribés donat que hi ha filtracions i evaporacions. Explica que el 
problema és que es tracta d’un riu sec, que ve aigua quan no la vol el pantà i que li 
hem menjat terreny al riu i aquest ve buscant el seu espai. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’aprova per la unanimitat de membres 
de la Corporació. 
 
Es sotmet a votació la moció amb les esmenes indicades i s’ aprova per unanimitat 
dels membres de la Corporació,quedant redactada de la següent manera: 
 
“15.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
AL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Després dels aiguats de l’anterior dia 10 d’octubre, que han provocat inundacions de 
carrers i pàrkings particulars, no tan sols per la quantitat de pluja caiguda, sinó també 
per la quantitat i força del cabal que portava el riu Foix al pas per la nostra vila. 
 
Degut al desguàs del pantà del Foix per la manca de regulació amb les seves 
comportes travades pels sediments acumulats i desprès de la Proposició no de llei 
sobre el millorament i la restauració ecològica del riu Foix presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes-Ciutatans pel Canvi, rebutjada i atès a la pregunta al Consell 
Executiu a respondre per escrit a la Mesa del Parlament pel grup del Partit Popular de 
Catalunya i no haver-se pres les mesures necessàries per establir el correcte 
funcionament de les mencionades comportes de regulació d’avingudes, així com el 
drenatge dels seus sediments. 
 
Atenent que és un risc de màxima urgència per a la nostra població. 
 
ACORDEM: 
 

- Instar als organismes pertinents (ACA, Conselleria de Medi Ambient i 

Habitatge…) que es prenguin les mesures pertinents a fi de preservar la 
regulació i seguretat de la presa, així com també l’estudi del cabal mínim 
aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2003. 

- Instar a l’Agència Catalana del Aigua l’ampliació de l’estació de bombament del 

Passeig Fluvial i la construcció de l’emissari de les aigües pluvials fins a mar. 
- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge còpia de l’estudi efectuat 

l’any 2005. 
- Acordar la creació d’una comissió de seguiment per vetllar pel compliment 
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d’aquestes sol·licituds i establir-ne el lloc de celebració i la periodicitat. 
-  Sol·licitar informes sobre la manera de minvar les avingudes d’aigües i sobre la 

capacitat de la desembocadura del riu Foix 
- Donar compte dels acords adoptats a l’Agència Catalana del Aigua, a la 

Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a l’Associació de Regants i a tots 
aquest organismes que tinguin a veure amb la preservació de la seguretat per 
risc d’inundacions.” 

 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Grau i el Sr. Lleó. 
 
16.  ALTRES MOCIONS 
 
No n’ hi ha  
 
17. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del regidor no adscrit  
 

1. El Sr. Coch prega que tots els grups es posin d’ acord i que hi hagi un consens en 
els punts que es porten a aprovació. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Grau 

 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 

 
1.  La Sra. Martinez diu que la gent gran del poble de Cubelles està descontenta amb 
la gestió de l’equip de govern donat que abans hi havia dos casals d’avis i ara només 
un i que ara s’ha de pagar una quota per a fer activitats que fins fa poc eren gratuïtes. 
Afegeix que no entén per què, ara, han de ser els avis els qui s’organitzin els berenars 
i les excursions ni com és que els 9.000 € que dóna Caixa Penedès es destinen al 
manteniment de  l’edifici i per aquests motius prega que es parli amb els avis però, 
sobretot, que se’ls escolti. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó. 
 
2. La Sra. Martínez prega que no es perdi l’espai de la gent gran del CSIDE. 
 
3. La Sra. Martínez prega que es constitueixi un equip professional que gestioni el 
casal d’avis i que programi les activitats més adequades per a cada grup. 
 
4. La Sra. Martínez prega que els 9.000 € anuals que aportarà Caixa Penedès per les 
activitats es destinin íntegrament a activitats pels avis. 
 
5. La Sra. Martínez prega que l’Ajuntament aporti una quantitat de diners per a les 
activitats dels avis amb l’objectiu de reduir al màxim les quotes que s’ hagin de pagar. 
 
6. La Sra. Martínez prega que es contestin les  instàncies amb registre d’entrada 
2010/12832 de 6 d’octubre i 2010/12672 de data 1 d’octubre el més aviat possible. 
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La Sra. Carrasco llegeix l’escrit de resposta a la instància 2010/12672 i 
seguidament explica que  l’ espai del CSIDE on estaven abans els avis no ha 
quedat buit sinó que és on estan fent tots els cursos i activitats . 
 
La Sra. Martínez diu que és normal que no hi hagi aforament ja que molts avis no 
poden pagar el preu de la quota trimestral. 
 
La Sra. Carrasco diu que la realitat del poble és que hi ha molts avis que estan 
sols i que són dependents els quals estan amb treballadores familiars pagades 
per  l’ Ajuntament i pel Consell Comarcal  i disposen de teleassistència gratuïta, 
coses que considera més importants que no pas dur a terme activitats com ballar 
sevillanes. 
 
La Sra. Navarrete diu que és evident que hi ha un malestar i que, per tant, hi 
hauria d’haver una reunió amb la gent gran perquè expressin la seva 
problemàtica. 
 
La Sra. Carrasco explica que des de l’ 1 de setembre s’ha reunit 
aproximadament amb unes quaranta persones i s’han contestat totes les 
instàncies però que mai pot es pot resoldre tot al gust de tothom 
 

 
Precs del grup municipal d’ ICV 

 
A petició de la Sra. Miquel es transcriuen de forma literal les següents intervencions : 
 
1. La Sra. Miquel diu de forma literal: “Fem aquest prec al regidor de Comunicació com 
a responsable de la situació. Des d’ICV Ràdio Cubelles és una emissora local de 
caràcter públic; la finalitat bàsica i principal del servei públic que ha de prestar la ràdio 
és la satisfacció de les necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals dels 
ciutadans i ciutadanes que integren una comunitat local, en qualitat de membres 
d’aquesta comunitat (article 32.1 de la Llei 22/2005 de la Comunicació audiovisual de 
Catalunya).ICV està convençuda que la ciutadania de Cubelles gaudeix d’una 
emissora i d’uns professionals que treballen amb uns mitjans i condicions insuficients i 
que, malgrat aquest condicionant, mantenen uns estendards de servei públic de 
qualitat que, en bona mesura, dóna resposta a la finalitat descrita. Si un dels objectius 
essencials dels mitjans de comunicació locals és integrar i donar visibilitat a la societat 
cubellenca, a la institució municipal i als seus representants polítics , ICV creu que en l’ 
aspecte dels representants polítics el resultat és menys satisfactori. Ràdio Cubelles ha 
iniciat el programa “A debat”  i ICV està d’ acord amb l’ existència de programes de 
debat, així ho hem dit en diferents plens i així ho hem reivindicat, i en presència dels 
grups polítics, evidentment que sí, mentre es presentin grups polítics en aquest 
municipi, els programes de debat han de ser amb la representació política que es 
mereixen, però no pot estar més en desacord amb el plantejament i la programació 
prevista. Per tal de poder decidir la nostra implicació en emissions futures ICV el que 
vol és que es replantegi com s’ha treballat aquest debat, com es van enviar els 
missatges, per primera vegada, a entitats polítiques que no són les de costum i que es 
replantegi també que quan hi ha d’ haver un debat d’un tema molt concret , i en aquest 
tema tots els grups polítics , almenys els municipals, hi tenen a dir moltes qüestions, el 
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que no es pot fer és dividir les opinions. També he de comentar que per alguns 
companys de l’ oposició he sabut , sense ànim de buscar cap criteri de que no estigui 
massa clar, que alguns partits polítics havíem dit que no assistiríem; vull recordar que 
no és el cas d’ ICV, ICV en cap  moment està en desacord de l’ existència d’ aquest 
tipus de programes de debat, el que sí podem estar en desacord és amb la manera 
que s’ha portat. No ens agradaria haver d’ entrar en qui ha trucat, el per què ha trucat i 
com ha trucat i no sé com ha estat, no volem entrar en això. L’ únic que diem és que hi 
hagi un replanteig del tema del programa “A debat”; hem fet una explicació clara del 
que entenem nosaltres com a emissora local de Ràdio Cubelles de caràcter públic i , 
per tant, entenem que estem en un moment que ho podem solucionar perquè aquests 
professionals que parlàvem abans no tinguin la problemàtica dels diferents grups 
polítics a mesura que es vagin acostant les eleccions municipals perquè justament la 
ràdio és una emissora local de caràcter públic i els grups polítics també hi tenim 
cabuda dintre aquests debats. Si han de ser debats que siguin debats amb tothom, si 
no han de ser debats ja sap que cada grup polític pot passar per la ràdio a dir el que 
cregui i sigui necessari, sempre i quan no insulti , no desconstrueixi etc. Les opinions 
de tots els grups polítics jo crec que sempre s’han portat a terme i els professionals de 
la ràdio ens han escoltat i ens han tret el que ells després han pogut com a temps, 
com a mesura, com el que sigui, però en el tema dels debats avisem: no volem agafar 
altres mesures i ho diem al regidor de comunicació: si hem de fer debats, que siguin 
amb tots els grups polítics, sinó això portarà problemes de cara a les eleccions 
municipals i haurem de denunciar-ho a altres bandes a les quals no volem arribar.” 

 
 

El Sr. Grau diu de forma literal: “El tema de l’organització dels debats coincideix amb 
un compromís d’aquest govern de fomentar, a través de l’ emissora municipal, 
principalment el canal informatiu d’informació local en tots els seus formats, siguin 
informatius, siguin reportatges, siguin entrevistes o sigui la fórmula de debat. El que 
s’ha limitat a fer aquest govern i aquest regidor, perquè és la seva competència, és fer 
aquest encàrrec, traslladar aquest compromís de legislatura, entenent que subscribible 
per tots els grups polítics, traslladar-ho a la direcció i als seus professionals i 
encarregar que en les seves programacions fessin o una proposta de format de debat i 
també quina seria la seqüència dels seus temes. Ràdio Cubelles , a través de la seva 
direcció i dels seus professionals, ha encetat una nova programació, ha inclòs, 
entenem que amb bon criteri, aquesta programació de debats i els ha separat amb uns 
criteris; han seleccionat i han dividit el mes en àmbits temàtics, han programat i 
programaran, segons la previsió, un debat de caire polític, un debat de caire social, un 
de caire cultural i un debat que s’ organitza amb l’ ADEG : així cobriran la seqüència 
mensual per anar donant sortida i accés a diversos temes que són responsabilitat de 
fixar-los dels propis professionals i de l’equip de redacció de Ràdio Cubelles i així ho 
han fet. Han celebrat dos debats , un és l’ organitzat conjuntament amb l’ ADEG , 
dedicat a l’ Agència Comarcal de Promoció Econòmica, i , fa unes setmanes, un debat 
de caire polític, al qual jo vaig assistir-hi, va assistir el Sr. Alamán, el Sr. Coch, i el Sr. 
Albet. Per tant, aquesta és la proposta que han fet els responsables i jo sortiria al pas 
de la resposta: les condicions de treball insuficients a Ràdio Cubelles no ho són , que 
són millorables sí, i ho són amb un pressupost que vostè  va votar en contra i que 
contemplava 30.000 € d inversió a Ràdio Cubelles. Això li subratllo perquè és 
important però el que em dol és que vostè toqui el tema dels professionals de la 
comunicació, ja li vaig dir una vegada i li haig de tornar a dir: jo governo pel conjunt 
dels ciutadans de Cubelles, vostè governa només per la premsa, però, ja que ho fa, no 
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posi en qüestió la llibertat dels professionals que hi treballen, no ho faci perquè és un 
tema molt delicat. Jo, com a responsable de l’Àrea de Comunicació, si vostè té alguna 
queixa em reuniré demà amb els professionals de la Ràdio i demanaré que verifiquem 
quin ha estat el circuit de producció i el circuit de comunicació de la invitació. A mi em 
consta, a dia d’avui, que el procés d’invitació es va fer a tots els representants dels 
grups polítics però, de tota manera, agafo el compromís de verificar-ho i , en tot cas, 
de traslladar la informació en la reunió que correspongui, però el que sí li demanaria és 
que no segueixi tirant la pedra i amagant la mà:  si té alguna acusació concreta contra 
aquest regidor, faci-la públicament però no amenaci i no deixi la penombra de 
conspiracions respecte aquests professionals que vostè amb una ma acusa de ser 
manipulats i amb l’ altra defensa de que són molt bons : Són bons o estan manipulats? 
Digui-ho clarament, i li dic perquè en els temes de llibertat de comunicació i 
d’expressió el primer que s’ha de tenir és respecte pels professionals. Si jo estigués a 
totes les conspiracions i manipulacions que vostè, sovint, m’atribueix és que no faria 
altra cosa i ,per sort, faig moltes altres coses.” 

 
La Sra. Miquel diu que ella en cap moment s’ha carregat els professionals del 
periodisme i que ICV ni manipula ni amenaça sinó que demanen que el Sr. Grau es 
reuneixi amb tots els grups polítics i amb els professionals per parlar-ne tranquil·lament 
però que no s’utilitzi  l’excusa de que a l’emissora no hi caben.  
 

 
Precs del grup municipal del PPC 

 
1. El Sr. Alamán prega que es faci una Ràdio gran per al municipi i que els 
professionals tinguin  llibertat absoluta, sense intervencionisme.  
  

 
Precs del grup municipal de CIU 

 
1. El Sr. Lluís Pineda prega que s’alerti a la població del perill que hi ha quan baixa el 
riu ja que  l’ aigua porta molta força i pot haver-hi gent a la zona de la desembocadura. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Alcaldessa 
 

 
Preguntes del regidor no adscrit 

 
1. El Sr. Coch pregunta: Quin problema hi ha perquè a la casa de la fundació Estapé 
no hi hagi un mínim de manteniment ni tan sols a la part enjardinada? 
 

 
Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 

 
1. La Sra. Martínez pregunta: Per què aquest estiu no ha onejat la bandera blava que 
tenim atorgada a la platja Llarga? 
 
2. La Sra. Martínez pregunta: Per què no s’ha contestat la instància nº 2009/15828 de 
data 28 de novembre de 2009? 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Alcaldessa 
 
3. La Sra. Martínez pregunta: Per què no s’ha contestat la instància nº 2010/8929 de 
data 5 de juliol de 2010? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Miquel 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta : Es farà  abans de final de mes la reunió per a parlar 
dels projectes? 
 
2.  La Sra. Navarrete explica que a l’Avinguda 11 de setembre, davant l’estació, hi ha 
una caseta d’obra des de fa temps i pregunta: Es procedirà a la seva retirada? 
 
3. La Sra. Navarrete diu que un veí va enviar una instància al Síndic de Greuges en 
relació al nucli antic però que aquest no pot tramitar res fins que l’Ajuntament li enviï la 
informació que requereix i per aquest motiu pregunta: Quan es pensa enviar aquesta 
informació al Síndic? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Martínez. 
 

Preguntes del grup municipal de CIU 
 

1. El Sr. Lluís Pineda pregunta : Seria possible que quan no funcionin els semàfors  hi 
hagués policia per a dirigir el tràfic?    
 

La Sra. Alcaldessa explica que l’avaria dels semàfors ha estat greu i que com a 
municipi no tenim la capacitat de tenir policies a cadascuna de les cruïlles, però 
que en hores puntes hi han estat i que també hi ha els dos passos soterranis. 
Demana disculpes als veïns per la gran afluència de cotxes que es va generar i 
que dificultava la incorporació o el creuament de la carretera. 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez. 
 
 

Preguntes del grup municipal d’ ICV 
 
1. El Sr. Lleó explica que al carrer Joan Pedro i Roig hi ha dues cases de l’ 
Ajuntament, que el sostre d’una d’elles es va ensorrar i que amb les pluges van caure 
trossos de teula al carrer. Per tot això demana que es faci una revisió d’ aquestes 
cases , que es repassin les teules i que es tapiïn les portes. 
 
2. El Sr. Lleó diu que al mig del poble moltes boques de les clavegueres estan tapades 
i que amb les pluges vàries zones s’han inundat i demana que s’hi posi remei  al 
mateix temps que espera que amb les obres del cas antic es tingui en compte i es 
facin pluvials i fecals. 
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Respostes a les preguntes formulades pel regidor no adscrit  
en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2010 

 
1. El Sr. Coch pregunta: Què es va decidir a la Junta de Portaveus respecte a la 

declaració d’incompatibilitat d’una treballadora de l’Ajuntament que es va retirar 
de l’ordre del dia de la Comissió Informativa?  

 
 L’Alcaldessa va recordar que la proposta es va retirar de l’ordre del dia de la 
 Comissió Informativa i va assenyalar que s’ha d’estudiar si s’ha de declarar 
 necessàriament la compatibilitat pel Ple. 
 
2. El Sr. Coch pregunta:  Per què no venen més regidors de l’oposició a les 

Ponències Tècniques? Si la Ponència Tècnica és vinculant i decisiva, quina és 
la diferència entre aquesta i la Junta de Portaveus? 

 
 El motiu de la no assistència a les Ponències Tècniques de més Regidors de 

l’oposició és desconeix.  La Junta de Portaveus és un òrgan municipal de 
caràcter col·legiat, complementari de l’organització municipal de naturalesa 
deliberant i no resolutiva.  Segons la llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i en funció dels règims d’autoritzacions o llicències, els informes de la 
Ponència Tècnica ambiental son preceptius i vinculants. 

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

en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2010 
 

1. La Sra. Martínez pregunta: Quantes vegades s’ha inundat el pas sota la via des 
que es van fer les obres del nou col·lector del clavegueram de l’Avinguda de la 
Riera i les de remodelació de la cruïlla amb el carrer Onze de setembre? Quin 
cost han tingut les neteges cada cop que s’ha inundat? Es pensa fer alguna 
actuació per a corregir aquest problema? 

 
Les inundacions del pas sota la via no són degudes a les obres del nou 
col·lector de clavegueram sinó a la insuficient capacitat de l’estació de 
bombament Principal Cubelles, que forma part de la xarxa de sanejament en 
alta i és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
El cost de les neteges les assumeix el concessionari i forma part de les 
tasques de manteniment habitual, no representen un increment de cost 
respecte el contracte vigent amb la concessionària. 
 
Les actuacions per corregir el problema depenen de l’ACA i consisteixen en 
l’ampliació de la capacitat de bombament de l’EB Principal Cubelles així com la 
construcció d’un emissari submarí per aquesta estació de bombament. 
Ambdós actuacions estan previstes per l’ACA però encara no es sap quan es 
duran a terme. 
 

2. La Sra. Martínez diu que la sala d’exposicions del Centre Social està plena fins 
el 2012 majoritàriament per particulars motiu pel qual pregunta: No es poden 
deixar uns dies lliures periòdicament per atendre les peticions d’entitats locals 
que poden sorgir i que no es poden preveure amb tanta antelació? 
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Des de l’any 2008, i amb la previsió dels anys 2011 i 2012 que hi ha 
actualment, el següent quadre resumeix com ha estat l’organització de les 
exposicions que es realitzen en el Centre Social: 
 
 

EXPOSITOR 2012 2011 2010 2009 2008 

Particulars 4 7 5 3 4 

Ajuntament 5 5 4 5 4 

Entitats 1 1 4 7 5 

 
Hi ha una sèrie de dates que es reserven sempre per l’Ajuntament de Cubelles: 

 Març: exposició sobre dones 

 Abril: setmana cultural 

 Juliol: festa major petita 

 Agost: festa major 

 Desembre: fira cooperació 

Tot i que aquestes dades es reserven per a les regidories corresponents, sovint 
s’acaben fent exposicions que conjuntes amb entitats que col·laboren amb la 
regidoria. És el cas de moltes de les exposicions de la Festa Major Petita, que 
es fan sobre Cubelles de forma conjunta amb el Grup d’Estudis Cubellencs 
Amics del Castell. El mateix passa amb les de la Setmana Cultural. Pel que fa 
al mes d’agost, es reserva sempre per a la persona que fa el cartell de la Festa 
Major, que fins ara sempre s’ha fet gratuïtament i a l’autor/a es cedeix la sala 
d’exposicions per tal que aquest/a es pugui donar a conèixer.  
 
Quan un ciutadà desitja poder fer una exposició només ha de venir al 
Departament i fixar una data en que la sala estigui lliure. Cal fer la corresponent 
sol·licitud i se li atorga per escrit l’autorització. Aquest procediment també es fa 
per les entitats. No hi ha cap entitat que se li hagi denegat l’espai, el que sí que 
moltes vegades passa és que el ciutadà o entitat que vol fer l’exposició ho vol 
fer de manera imminent i el que es demana és una certa previsió. Pel que fa al 
2012 encara hi ha disponibles els mesos d’octubre i novembre. 
 

  
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC  

en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2010 
 

1. La Sra. Navarrete reitera la seva petició de que se’ls facin arribar les factures 
de la recollida de gossos del 2008 (tot allò pagat) 

 
 El Sr. Rodríguez explica que hi ha un conveni signat amb la Mancomunitat  i 

que, per tant, no hi ha factures. Afegeix que hi havia 30.000 € del pressupost 
destinats a la protectora de Torredembarra però que aquesta hi va renunciar i 
que, per tant, aquests diners van quedar a la bossa de l’Ajuntament.  

 A petició de l’Alcaldessa, la Sra. Interventora diu que aquesta aportació estava 
articulada com a subvenció i no es podia destinar a una altra finalitat  ja que  la 
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modificació s’ha de fer per acord plenari. 
 
3. La Sra. Navarrete demana que se’ls faci arribar l’ inventari dels béns de 

l’Ajuntament. 
 

Donada la dimensió i complexitat del document no es considera oportú fer-ne 
còpies; no obstant això, la regidora pot adreçar-se a Secretaria General per a 
la seva consulta. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU 
en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2010 

 
1. El Sr. Albet  explica que al costat del Mercadona hi ha un espai tancat de 

l’Ajuntament que, segons la normativa, consta com a  ús comú d’especial 
domini públic i que, per tant, diu, no pot tenir una barrera a no ser que es tracti 
d’una cessió i en aquest cas pregunta: A quin Ple o Junta de Govern va passar 
aquesta cessió?  

 
 L’autorització per a l’ús comú especial a favor de MERCADONA, S.A. d’una 

porció  de la parcel·la L del projecte de reparcel·lació del sector residencial Les 
Salines de Cubelles, es va concedir mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.616/10, 
de 10 de juny.   

 
2. El Sr. Albet pregunta: A quina Junta de Govern es va aprovar el cànon anual 

que ha de pagar Mercadona? 
 
 La Sra. Alcaldessa pregunta a la secretària general si aquest tema havia de 

passar o no pel Ple. 
 La secretària general explica que es va fer una llicència d’ús comú especial, 

segons el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya i que, per tant, 
la competència és de l’Alcaldia. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV  
en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2010 

 
1. El Sr. Narcís Pineda explica els motius pels quals els veïns exigeixen la 

retirada de l’antena de telefonia de la caserna de la Policia Local i pregunta: 
Per què es vol instal·lar aquesta antena? Per què en aquesta ubicació? 

 
 Perquè l’operador ho ha sol·licitat i es necessita un emplaçament. La ubicació 

és la que va aprovar el Ple de la Corporació l’any 2005. 
 
2. El Sr. Narcís Pineda, en referència al clavegueram del Barri Marítim de 

Cubelles, pregunta: Els diners que aporta la Generalitat a través de l’ACA 
estan consignats a algun lloc i a disposició de l’Ajuntament? Si la instal·lació de 
la planta dessaladora és aturada per la Generalitat estaran a disposició de 
l’Ajuntament les subvencions que es deriven d’aquest projecte per a poder 
acabar l’obra? 
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 El conveni signat entre l’ACA i l’Ajuntament, el 29 de maig de 2009, diu que 

l’ACA “efectuarà les aportacions a l’Ajuntament de Cubelles en el decurs de 
l’execució de les actuacions prèvia acreditació del volum d’obra executada 
mitjançant la corresponent certificació d’obra o relació valorada”. 

 Segon l’esmentat conveni, en el supòsit que l’execució de la dessalinitzadora  
finalment no es portés a terme, l’ACA es compromet al finançament de les 
actuacions que hagin estat executades per l’Ajuntament de Cubelles fins el 
moment en que es confirmi de forma fefaent aquesta eventualitat. Si aquesta 
hipotètica suspensió de l’execució esdevingués temporal, el Conveni serà 
novament d’aplicació fins el compliment total de les obligacions que es deriven 
de les seves clàusules. 

 
3. El Sr. Narcís Pineda pregunta: Com està el conveni amb l’Associació d’Animals 

i Plantes del Garraf? 
 

 Es continua treballant en el tema, tot i que no amb la celeritat que voldríem. 
 

  

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 00:00 hores.  


