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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 19 DE 
FEBRER 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 19 de febrer de 2007, a les 20:12 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcalde-President, Sr. 
Josep Marcillas i Massuet , els membres següents: 
 
- Sr. Miquel Padreny i Ribas, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Pilar González i Escoda, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor d’ICb, 
 
- Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs, regidora del PSC, 
 
- Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC. 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU, 
  
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU, 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV, 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 

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

• ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL PLE DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 2006 
 

El Sr. Alcalde comenta que a la pàgina 1 s’ha d’afegir a la capçalera de l’acta el 
número de l’expedient i la legislatura, quedant de la següent manera: 
 
“Exp. 1.2.1.2 21/06 
Legislatura 2003-2007” 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari de data 4 de 
desembre de 2006 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

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

PLE DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2006 
 

El Sr. Alcalde comenta que a la pàgina 3 a la votació on diu:  
 
“Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 20 de novembre 
de 2006 i s’aprova per 11 vots a favor (2 d’EC-FIC, 2 d’ICb, 1 del PSC, Sr. 
López, 2 de CIU, 2 d’ICV, 1 d’ERC i 1 del PPC), cap vot en contra i 1 abstenció 
del PSC, Sra. Romero, per ser presents en aquella sessió.” 
 
Hauria de dir: 
 
“Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 20 de novembre 
de 2006 i s’aprova per 11 vots a favor (2 d’EC-FIC, 2 d’ICb, 1 del PSC, Sr. 
López, 2 de CIU, 2 d’ICV, 1 d’ERC i 1 del PPC), cap vot en contra i 1 abstenció 
del PSC, Sra. Romero, per no ser present en aquella sessió.” 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 18 de desembre de 
2006 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

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

URGENT DEL PLE DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2006 
 

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

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

PLE DE DATA 15 DE GENER DE 2007 
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Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 15 de gener de 
2007 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE DATA 25 DE GENER DE 2007 
 

Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari de data 25 de gener 
de 2007 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
6. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
6.1. El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda per part del Ministeri 
de la Presidència, Secretaria General Tècnica, amb registre d’entrada */2007, 
d’una certificació de l’acord de Ple sobre l’adequació de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya vers els ensenyaments mínims d’educació primària, donant trasllat a la 
Subsecretaria del Ministeri d’Educació i Ciència. 
 
6.2. El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda per part del Ministeri 
de la Presidència, Secretaria General Tècnica, amb registre d’entrada 994/2007, 
d’una certificació de l’acord de Ple sol·licitant el traspàs de rodalies Renfe a la 
Generalitat de Catalunya, donant trasllat a les Subsecretàries del Ministeri de 
Foment i d’Administracions Públiques. 
 
6.3. El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda per part de la 
Presidència del Senat, amb registre d’entrada 1817/2007,  d’una certificació de 
l’acord de Ple sobre l’adequació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vers els 
ensenyaments mínims d’educació primària, donant trasllat als diversos portaveus 
dels grups parlamentaris. 
 
El Ple en resta assabentat. 

 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DIVISIÓ DE LA SECCIÓ ELECTORAL 

NÚMERO 5 DEL MUNICIPI DE CUBELLES 
 

En data 20 de novembre de 2006 l’Oficina del Cens Electoral comunica a 
l’Ajuntament mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 2006/11901;que la 
secció electoral num. 5 superava en escreix els 2.000 electors xifra màxima 
permesa per secció segons la Ley Orgànica del Régimen Electoral General. 
 
En data 12 de desembre de 2006 l’Alcaldia-Presidència dicta decret núm. 
607/2006  a fi i efecte d’incoar expedient administratiu per a procedir a la divisió 
de la secció 5 seccionat electoral del municipi. 
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En data 18 de desembre de 2006 la Cap de l’Oficina de Participació i Informació  
Ciutadana emet informe núm 1/2006 del que es desprèn el numero d’electors per 
nucli de la secció número 5: 
 

• Sector Marítim (Des del carrer de les Roses fins el riu Foix) : 874 
• Mota de Sant Pere i Clot del Bassó :1.153 
• Les Salines: 200 
• La Solana: 92 
• La Gaviota: 102 
• El Parc de Cubelles: 74 

 
En data 31 de gener de 2007 i després de fer els estudis corresponents s’emet 
informe núm 2/2007 del Servei de Contractació i Gestió Administrativa del que es 
conclou amb el següent tenor literal: 

“Primera. A fi i efecte de donar compliment a l’art 23.2 de la Ley organica del 
regimen electoral general, es fa necessari la divisió de la secció 5 del municipi de 
Cubelles, atès que supera el límit d’electors establert a l’esmentada llei. 

Segona. La divisió d’aquesta secció suposa la distribució dels nuclis de la 
següent manera: 

Secció 5 : Mota de Sant Pere, Clot del Basso, Residèncial Les Salines i Polígon 
Industrial Les Salines. 

Secció 7: Sector Marítim, La Solana, La Gaviota i el Parc de Cubelles. 

Tercera. Davant d’aquesta situació i tenint en compte que hi ha seccions 
electorals que ben aviat superaran el límit permès d’electors es considera 
convenient fer un estudi general del seccionat electoral complet del municipi de 
Cubelles.  S’ha de tenir en compte que aquest estudi de la nova distribució del 
seccionat no es pot realitzar en períodes electorals. Per tant seria una proposta a 
plantejar passades les Eleccions Municipals previstes pel mes de maig de 2007.” 

Per tot això i en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides 
proposo al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
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Primer.- Aprovar la divisió de la secció electoral num. 5 del municipi de Cubelles 
a fi i efecte de donar compliment a l’art 23.3 de la LOREG que indica que el 
nombre màxim d’electors per secció serà de 2.000. 
 
Segon.- Establir que la nova divisió de l’esmentada secció resultarà de la següent 
manera: 

• Secció 5 : Mota de Sant Pere, Clot del Basso, Residèncial Les Salines i 
Polígon Industrial Les Salines. 

• Secció 7: Sector Marítim, La Solana, La Gaviota i el Parc de Cubelles. 

Tercer.- Notificar el present acord a l’oficina del cens electoral de l’Institut 
Nacional d’Estadística i comunicar-ho a l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana, als Serveis Tècnics i al Servei de Contractació i Gestió Administrativa 
de la Corporació. 

El Sr. Alcalde explica la proposta. 

Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 

CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
A DATA 1 DE GENER DE 2006 

 
Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a 
la revisió del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de 
gener de 2006. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre 
d’habitants durant l’exercici 2005, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les 
xifres oficials de població d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 
d’octubre de 2005, l’Institut Nacional d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial 
de població corresponent al nostre municipi, a data 1 de gener de 2006, és 
d’11.835 habitants. 
 
Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró 
municipal. 
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Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, 
pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es 
dicten les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del 
padró, i sobre l’actualització d’aquest, respectivament. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró 
Municipal d’Habitants a data 1 de gener de 2006, de la qual en resulta una 
població de 11.835 habitants. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de 
Barcelona. 
 
El Sr. Alcalde explica la proposta, assenyalant que la població de Cubelles, 
segons les dades del 2007, gairebé s’ha duplicat des de l’any 2000, i destaca la   
importància de que la població nouvinguda s’empadroni a efectes de la millora 
dels serveis. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 

• URBANISME, PLANEJAMENT I MEDI AMBIENT 
 
9. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA PARCIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL “LES SALINES” AL 
TERME MUNICIPAL DE CUBELLES 

 
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària el 26 de setembre de 
2006, per unanimitat dels membres presents, acordà aprovar inicialment 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. 
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Vista la certificació emesa per secretaria en la que es 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. 250, pàg. 40, de data 19.10.2006), al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC núm. 4744, pàg. 44346 i 44347 de data 20.10.2006), al 
Períodico de Catalunya (19.10.06) i al taulell d’edictes de la corporació de l’anunci 
d’informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial 
del polígon industrial “Les Salines” al terme municipal de Cubelles, no consta en 
aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Atès l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 14 de 
desembre de 2006 en relació al desestiment presentat pel Sr. **** en nom i 
representació de la mercantil Salines de Cubelles, SL, respecte a la sol·licitud de 
subrogació en la tramitació de l’expedient de modificació puntual del Pla Parcial 
de la zona industrial Les Salines, ates que l’Ajuntament ha procedit a exercir les 
competències que té atribuïdes en el marc de l’expedient obert. 
 
Atès el que determinen els articles 55.2, 65, 66, 76 i 83 del Decret Legislatiu 
1/2005,  de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLUC d’ara endavant), en relació als Plans Parcials Urbanístics. 
 
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, 
aquesta Regidoria proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 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.  

 
Segon.- Inserir edicte de l’aprovació provisional 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.  
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Quart.- Trametre còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
El Sr. Padreny explica la proposta. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 
d’ICb, 2 del PSC i  1 del PPC), cap vot en contra i 5 abstencions (2 d’ICV, 2 de 
CIU i 1 d’ERC). 
 
El Sr. Albet explica que CIU s’ha abstingut perquè la façana de zona verda que 
tenia l’Ajuntament de Cubelles s’ha reduït en 15 metres, i que això suposa un 
increment de valor dels terrenys dels altres propietaris i que, en aquests casos,  
es sol fer un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa beneficiada per a la realització 
d’una actuació compensatòria com la millora d’espais verds, carrers o altres 
actuacions. 
 

• CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
10. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es dóna compte al Ple de l’adopció de les resolucions de la Regidoria 
de Recursos Humans núm. 193/2006, 194/2006,  195/2006, 8/2007, 9/2007, 10/2007, 
per les quals es resol temes de personal. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
11. MOCIONS 
 
11.1. MOCIÓ OBERTA A TOTS ELS GRUPS POLÍTICS PER LA 
 CONSTITUCIÓ OFICIAL DE LA COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I TREBALL 
 SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CENTRAL TÈRMICA A 
 CUBELLES 
 
Atesa la recent proposta de l’empresa Endesa de construir una segona central 
tèrmica al municipi de Cubelles. 
 
Atesa la inquietud generada per aquest projecte al conjunt del municipi i en 
especial a l’ampli sector de veïns i veïnes de les zones de La Mota de Sant Pere, 
Clot del Bassó i Les Salines. 
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Atesa la necessitat d’informar de manera clara i rigorosa el conjunt de la població 
sobre els efectes i l’impacte d’aquesta nova construcció d’alt risc contaminant i 
gran impacte ecològic i paisatgístic. 
 
Atesa la necessitat d’abordar aquesta important i delicada qüestió de manera 
conjunta i transparent per part del conjunt de forces polítiques municipals. 
 
El grup municipal d’ICb (Iniciativa per Cubelles) proposa al Ple l’aprovació dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Constitució immediata d’una Comissió d’Informació i Treball sobre la 
construcció d’una nova central tèrmica a Cubelles que obri un procés d’informació 
pública en el termini més breu possible. 
 
Segon.- Que la Comissió encarregui com a prioritari un estudi oficial i 
independent sobre l’impacta urbanístic, ambiental i paisatgístic de la construcció 
d’una segona central tèrmica. 
 
Tercer.- La difusió pública a través d’aquesta Comissió dels convenis i acords 
existents entre l’Ajuntament de Cubelles i la central tèrmica signats des dels anys 
setanta fins avui. 
 
Quart.- La creació d’una plataforma unitària de partits polítics i entitats que a 
través d’aquesta Comissió d’Informació i Treball condueixi un debat ciutadà 
responsable i obert a totes les sensibilitats per preservar els interessos del 
conjunt del municipi. 
 
La Sra. González explica que la moció neix arrel de la sol·licitud, per part de la 
Central Tèrmica, d’un certificat de compatibilitat urbanística sobre la possibilitat de 
construir la segona central, i proposa crear una comissió on tots hi estiguin 
representats per tenir tota la informació i poder opinar sobre aquesta proposta. 
Finalment, destaca que és una moció de consens. 
 
El Sr. Alcalde comenta que el passat 6 de febrer, a través d’Alcaldia, es va fer 
una  reunió amb tots els regidors, a la qual es van excusar els regidors d’ICb, en 
la que es va parlar – entre d’altres qüestions -, de la proposta de crear una 
comissió sobre la Tèrmica, i que els grups van mostrar-se a favor un cop  
consensuar un document que reguli el seu funcionament i codi ètic de conducta.   
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El Sr. Albet diu que en el darrer Ple CiU va demanar la creació d’aquesta 
comissió i semblava que demanava coses impossibles, i que després a 
“L’Ajuntament Informa” surt publicada la notícia que l’equip de govern proposarà a 
la propera sessió plenària que es reobrís aquesta comissió, però que la moció ve 
signada només per ICb. Continua dient hi ha diversitat d’opinions en l´equip de 
govern, perquè el dia 6 de febrer es va arribar a un consens, excepte ICb, per 
reobrir-la de forma seriosa, per evitar partidismes i interessos polítics, i defensar 
els interessos socials de Cubelles. Seguidament, proposa que es tirin endavant 
els acords als que es va arribar aquell dia, i que es deixi pel proper Ple aquest 
punt amb el compromís d’arribar a un consens de tots els grups, inclòs ICb. 
 
La Sra. González diu que està d’acord en deixar-ho sobre la mesa sempre que hi 
hagi el compromís de portar-ho al proper Ple. 
 
La Sra. Romero comenta que hi ha descoordinació en l’equip de govern ja que a 
la reunió va ser el 6 de febrer i la moció va entrar pel registre el 14 de febrer; 
seguidament, demana més seriositat i que es deixi d’utilitzar políticament aquest 
tema tant important per Cubelles.  
 
El Sr. Alcalde comenta que estaven informats d’aquesta moció, i que ICb té  la 
llibertat d’actuar pel seu compte. 
 
Se sotmet a votació la proposta de CIU de deixar-ho sobre la taula i s’aprova 
per 12 vots a favor (3 d’EC-FIC, 1 d’ICb de la Sra. González, 2 del PSC, 2 de 
CIU, 2 d’ICV, 1 d’ERC i 1 del PPC), cap vot en contra i 1 abstenció (1 d’ICb del 
Sr. Grau). 
 
12. ALTRES TEMES I MOCIONS 
 
12.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE DESESTIMENT DE LA 
 MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 02/2006 DEL PLA GENERAL 
 D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE CUBELLES, CORRECCIÓ D’ERRORS 
 A L’ÀMBIT DEL TENNIS DE LA URBANITZACIÓ MAS TRADER I 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i s’aprova per 12 vots a favor (3 d’EC-
FIC, 2 d’ICb, 2 del PSC, 2 de CIU, 2 d’ICV i 1 del PPC), cap vot en contra i 1 
abstenció (1 d’ERC). 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Miquel. 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 18 de setembre de 2006, per 
la majoria que requereix la Llei, acordà aprovar provisionalment la modificació 
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puntual núm. 02/2006 del Pla General d’Ordenació Municipal, correcció d’errors 
en l’àmbit del tennis de la urbanització Mas Trader I, consistent en la correcció de 
la delimitació de la zona clau 3b a la parcel·la situada al carrer Dàlia, 16, i que es 
reflectiria únicament en la documentació gràfica del PGOM, al plànol F7 i inserir 
edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i tauler d’edictes de la Corporació. 
 
La motivació de l’error existent és causa de la diferència entre les cessions 
establertes al Conveni Urbanístic i el que es va escripturar en base a l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de gener de 1993. Existint una 
contradicció entre la cessió real, modificada respecte a allò establert al conveni, i 
la cessió que es desprèn de la lectura dels plànols 1/2000 del PGOM, on 
s’observa que la delimitació entre la zona 3-b i el sistema d’equipaments no 
coincideix amb les cessions segons escriptura. 
 
La parcel·la objecte de la modificació esta situada al carrer Dàlia,16, i amb 
referència cadastral 7745417CF8674N0001ZK, on ja consta com a solar. La 
superfície de la parcel·la es de 491 m²: La part sud de la parcel·la, una franja 
d’uns 7,5 x31,9 metres d’uns 245 m², és la que esta qualificada segons el Pla 
General com a clau C, la resta de la parcel·la esta qualificada com a clau 3b. 
 
Atès que en data 5 de febrer de 2007 i registre d’entrada núm. 01346 la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, ha tramés còpia de la proposta de resolució 
de la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de sessió 22 de 
gener de 2007, comunicant, que la Comissió de sessió 25 de gener va acordar 
deixar-lo sobre la taula per a la seva consideració en la propera sessió. 
 
Atès que la proposta de resolució de la Ponència es desfavorable. 
 
Vistos els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 57/2003,16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar el desestiment de la modificació puntual núm. 02/2006 del Pla 
General d’Ordenació Municipal, correcció d’errors en l’àmbit del tennis de la 
urbanització Mas Trader I, consistent en la correcció de la delimitació de la zona 
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clau 3b a la parcel·la situada al carrer Dàlia, per al seu estudi i correcció si 
s’escau. 
 
Segon.- Requerir la retirada del punt de la propera Comissió Territorial 
d’Urbanisme, de data 22 de febrer de 2007. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Pomares, que explica el contingut de la 
proposta. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Miquel. 
 
El Sr. Coch demana còpia de l´informe d’Urbanisme on es denega la proposta de 
l’Ajuntament. 
 
La Sra. Romero explica que és un tema que va portar ella quan era regidoria 
d’Urbanisme, i manifesta la seva sorpresa per què hagi anat d’aquesta manera, 
perquè s’havia consensuat prèviament amb el Departament d’Urbanisme. 
Seguidament, proposa afegir al final del punt segon, la següent esmena: “...per tal 
d’estudiar la possible solució en la revisió del Pla General.” 
 
La Sra. Cuadra manifesta que CIU s’abstindrà per coherència, ja que a 
l’aprovació inicial també s´hi van abstenir. 
 
Se sotmet a votació l’esmena proposada pel PSC i s’aprova per 9 vots a favor (3 
d’EC-FIC, 2 d’ICb, 2 del PSC, 1 d’ICV del Sr. Coch i 1 del PPC), cap vot en contra 
i 4 abstencions (2 de CIU, 1 d’ICV de la Sra. Miquel, i 1 d’ERC). 
 
La Sra. Miquel explica la seva abstenció, com altres vegades que s’han tractat de 
temes de Mas Trader I, per ser part directament afectada com a veïna. 
 
Se sotmet a votació la proposta amb l’esmena incorporada i s’aprova per 9 vots 
a favor (3 d’EC-FIC, 2 d’ICb, 2 del PSC, 1 d’ICV del Sr. Coch i 1 del PPC), cap vot 
en contra i 4 abstencions (2 de CIU, 1 d’ICV de la Sra. Miquel, i 1 d’ERC), 
quedant redactada de la següent manera: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 18 de setembre de 2006, per 
la majoria que requereix la Llei, acordà aprovar provisionalment la modificació 
puntual núm. 02/2006 del Pla General d’Ordenació Municipal, correcció d’errors 
en l’àmbit del tennis de la urbanització Mas Trader I, consistent en la correcció de 
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la delimitació de la zona clau 3b a la parcel·la situada al carrer Dàlia, 16, i que es 
reflectiria únicament en la documentació gràfica del PGOM, al plànol F7 i inserir 
edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i tauler d’edictes de la Corporació. 
 
La motivació de l’error existent és causa de la diferència entre les cessions 
establertes al Conveni Urbanístic i el que es va escripturar en base a l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de gener de 1993. Existint una 
contradicció entre la cessió real, modificada respecte a allò establert al conveni, i 
la cessió que es desprèn de la lectura dels plànols 1/2000 del PGOM, on 
s’observa que la delimitació entre la zona 3-b i el sistema d’equipaments no 
coincideix amb les cessions segons escriptura. 
 
La parcel·la objecte de la modificació esta situada al carrer Dàlia,16, i amb 
referència cadastral 7745417CF8674N0001ZK, on ja consta com a solar. La 
superfície de la parcel·la es de 491 m²: La part sud de la parcel·la, una franja 
d’uns 7,5 x31,9 metres d’uns 245 m², és la que esta qualificada segons el Pla 
General com a clau C, la resta de la parcel·la esta qualificada com a clau 3b. 
 
Atès que en data * i registre d’entrada núm. * la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, ha tramés còpia de la proposta de resolució de la Ponència 
Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de sessió 22 de gener de 2007, 
comunicant, que la Comissió de sessió 25 de gener va acordar deixar-lo sobre la 
taula per a la seva consideració en la propera sessió. 
 
Atès que la proposta de resolució de la Ponència es desfavorable. 
 
Vistos els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 57/2003,16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar el desestiment de la modificació puntual núm. 02/2006 del Pla 
General d’Ordenació Municipal, correcció d’errors en l’àmbit del tennis de la 
urbanització Mas Trader I, consistent en la correcció de la delimitació de la zona 
clau 3b a la parcel·la situada al carrer Dàlia, per al seu estudi i correcció si 
s’escau. 
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Segon.- Requerir la retirada del punt de la propera Comissió Territorial 
d’Urbanisme, de data 22 de febrer de 2007 per tal d’estudiar la possible solució en 
la revisió del Pla General. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona.” 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
  

Precs del grup municipal d’ERC 
 

1) El Sr. Rodríguez demana que la publicació “L’Ajuntament Informa” no 
aparegui fins el final de la legislatura perquè considera que l’Alcalde fa una 
sèrie de manifestacions que no són certes, acusant a ERC d’una sèrie 
d’actuacions per acabar amb el govern. Demana també que es tingui cura 
de les paraules. 

 
2) Vol saber què passa amb el requeriment que a arribat a ERC demanant 

que retirin dos cartells enganxats a unes cartelleres municipals. 
 

Precs del grup municipal d’ICV 
 

1) El Sr. Coch prega que no es publiqui més la revista “L’Ajuntament Informa” 
perquè s’utilitza per fer propaganda política d’alguns grups polítics, 
sobretot d’ICb, amb els diners de tothom. També perquè el govern ha dit 
en aquesta revista que es farà la Comissió d’informació i treball de la 
Tèrmica quan s’acaba d’aprovar ara, i pels pasquins repartits pel poble en 
relació a la Tèrmica. Demana que es retiri la revista o bé que sigui 
consensuada per tots els grups. 

 
Precs del grup municipal de CIU 

 
1) La Sra. Cuadra pensa que les acusacions que ha fet l’Alcalde en la revista 

“L’Ajuntament Informa” són molt greus perquè ella ha anat al Consell 
Escolar per treballar junts, sense criticar ni perseguir a ningú. Diu també 
que el Consell Escolar la va convocar el mateix dia perquè no havia arribat 
la notificació del seu nomenament com a representant de l’Ajuntament, 
cosa que no li sembla correcta perquè ella va rebre la notificació la 
setmana abans. 

 
 El Sr. Alcalde comenta que la notificació podria haver estat retinguda a 
 Correus.  
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2) El Sr. Albet creu que seria bo que l’anterior regidor d’Esports i l’actual 

parlessin per tal de poder portar a terme una sèrie de petits compromisos 
que va fer amb algunes urbanitzacions i diferents col·lectius. Posa com a 
exemple que a Mas Trader I es va decidir posar unes porteries de bàsquet 
i de handbol. 

 
3) Vol fer una reflexió sobre l’escrit del Sr. Alcalde relatiu a la situació de 

l’Ajuntament de Cubelles. Vol que quedi clar que aquesta situació no l’ha 
creat l’oposició sinó el mateix Alcalde expulsant a 2 grups del govern, i que 
a tots els grups de l’oposició se’ls tracta de la mateixa manera. Creu que 
això no és correcte perquè cada grup té una coherència amb ell mateix, i 
en el cas de CIU ha estat la mateixa des del principi de la legislatura. Creu 
que la responsabilitat de l’Alcalde és acabar aquesta legislatura de forma 
amb coherència, per poder fer el màxim possible de coses i sortir amb 
dignitat. Diu que amb aquest escrit s’està donant la imatge de que 
l’Ajuntament no funciona. Demana que no tornin a sortir escrits com aquest 
i que no es torni a parlar de moció de censura. 

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

Preguntes del grup municipal d’ERC 
 

En aquests moments s’incorpora a la sala la Sra. González. 
 
1) El Sr. Rodríguez pregunta quan es pensen fer les bonificacions de la taxa 

d’escombreries del 2006 pels tiquets de la deixalleria que fa més d’un mes 
que estan demanades? 

 
2) Demana que se’ls faci arribar l’informe tècnic de l’ACA sobre l’abocament 

d’aigües residuals a la desembocadura del Foix del dissabte 18/02/07. 
 

3) Demana la relació d’ingressos de l’empresa SOREA per saber en què es 
gasta l’import dels rebuts de l’aigua. 

 
4) Demana les respostes de l’Ajuntament a les instàncies de la Junta de 

personal que durant aquests últims dies s’han anat trobant al seu calaix de 
correu intern. 

 
5) Què passa amb el cotxe de salvament marítim que es fa servir a partir de 

l’inici de la temporada de platges? Un cop hagin passat les eleccions què 
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passarà amb el salvament marítim, haurem de llogar un cotxe nou o tenen 
prevista una altra alternativa? 

 
6) Diu que a l’acta de la Junta de Govern del 9 de gener hi ha una relació de 

factures extrajudicials. Demana a la interventora la relació de factures de 
reconeixement extrajudicial a favor de persones indicades en el cost de la 
proposta per un import total de 225.521,77 €. A quina regidoria 
corresponen? Qui va demanar els pressupostos d’aquesta relació de 
factures? Qui va autoritzar aquests pressupostos? Hi havia un RC per 
aquesta relació de factures? 

 
7) Demana a la interventora quines factures presentades a Registre s’han 

demanat sense RC fins el 19/02/2007? 
 

8) Pregunta si les bases dels diferents concursos de places de l’Ajuntament 
de Cubelles que figuren a l’acta de la Junta de govern del 09/02/2007 han 
tingut el vistiplau del Comitè d’empresa. 

 
9) Sr. Peregrina, podem tenir l’informe que diu ordenar a la tècnica d’inserció 

laboral, la Sra.*** la justificació tècnica i econòmica de l’acció 
d’intermediació laboral com a responsable de l’expedient, la justificació 
econòmica de la borsa de treball del pacte territorial del Garraf i la memòria 
per saber si alguna empresa s’ha ubicat el municipi. 

 
Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1) La Sra. Navarrete pregunta si s’ha realitzat ja l’estudi tècnic sobre els 

passos de vianants inaccessibles que al desembre ens va contestar 
l’Ajuntament que havia encarregat. I si és així demana que els facin arribar 
una còpia. 

 
2) S’ha redactat ja l’ordenança de ocupació de la via pública per fer complir 

els expedients sancionadors? Perquè si és cert que només són un tràmit,  
es fa treballar a la policia local? 

 
3) Per què no es planteja l’Ajuntament passar tota la documentació que reben 

els regidors a través de suport informàtic? Creu que seria més ràpid, més 
ecològic i suposaria menys despesa pressupostària. Diu que si algun 
regidor ho vol en suport paper que ho demani. 

 
Preguntes del grup municipal del PSC 
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1) La Sra. Romero pregunta si s’han demanat diferents pressupostos per les 
obrer d’obertura de la desembocadura del riu Foix perquè creu 
desproporcionat el pressupost de l’empresa Roca Gómez que es va 
presentar a la Junta de govern del 20 de novembre. 

 
2) No hi ha manera de fer una previsió per saber quantes bombes de calor 

són necessàries i fer un concurs públic? Perquè a la Junta de govern del 
20 de novembre es va presentar un contracte menor d’una bomba de calor 
i a la Junta del 28 de novembre un altre. 

 
3) S’havia estudiat fer uns lavabos públics a la zona de platja de la Mota de 

Sant Pere-Clot del Bassó i un a la desembocadura del riu Foix a la zona 
dels matolls perquè s’estava convertint en un abocador i en un lavabo 
públic. Com està això? Està previst fer-ho amb celeritat? 

 
4) Qui fa la neteja d’aquesta zona de la desembocadura del riu Foix? Amb 

quina periodicitat? Es té en compte que el treball que feia la persona del 
Pla ocupacional era molt important? 

 
Preguntes del grup municipal d‘ICV 

 
1) El Sr. Coch pregunta sobre el pla parcial de Les Estoreres que ja van 

entrar per instància al registre. 
 
2) Quina obra és la que s’està fent a la llera dreta del riu Foix a l’entrada de 

Mas Trader? Quin és el número de partida del cost d’aquesta obra? Quin 
cost té? Quina empresa la fa? Té permís de l’ACA? 

 
3) Quants diners es van recollir amb la campanya “Una joguina, un 

somriure”? 
 

4) Estan vigilats els focs que es fan en algunes parcel·les d’habitatges per la 
crema de poda o altres motius? Si no demana que es faci complir 
l’ordenança que ho regula, perquè els han arribat queixes d’alguna 
associació. 

 
5) Hi ha algun informe de l’Ajuntament sobre el vessament d’aigües fecals al 

Foix del dissabte passat? Ens el poden fer arribar? 
 

6) Explica que l’AA.VV de la Mota de Sant Pere-Clot del Bassó i Les Salines 
ens ha fet arribar un dossier de la zona perquè els jardins Pompeu Fabra i 
Prat de la Riba es troben en un estat deplorable per manca de neteja.  
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Preguntes del grup municipal de CIU 

 
1) El Sr. Albet pregunta com està el port poliesportiu? 
 
2) Com està el tema del pont? Creu que s’ha d’arribar a un consens per 

desencallar-lo. Explica que la proposta de la Diputació és treure l’actual 
pont de vianants i substituir-lo pel nou pont que es vol fer en una altra zona 
del poble. Considera que això és viable i pot contentar a totes les parts. 

 
3) Prega que es presenti el projecte del nou CAP als regidors. 
 

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

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ERC en el ple 
ordinari del 15 de gener de 2007 

 
1) El Sr. Rodríguez pregunta si hi ha motiu d’alarma pels veïns de la 

casa del costat de l’Ermita de Sant Pau al carrer Gallifa, degut a que 
últimament hi ha una vigilància diferent al seu entorn. 
No. 
 

2) Hi haurà alguna informació o seguiment de cara a la proposta de la 
central tèrmica? Demana com es farà i si l’oposició podrà prendre 
part d’alguna manera? 
Es farà la proposta a tots els grups municipals de crear la Comissió de la 
Tèrmica per fer el seguiment de la petició que ha fet Endesa Generación, i 
en la qual formin part tots els regidors. 

 
3) A què es degut el traspàs a la Regidoria de Medi ambient de la 

competència de gestió i control de platges, que abans estava 
delegada a la Regidoria d’Acció Social? Això pot provocar alguna 
incompatibilitat amb el Sr. Padreny pel fet que té el seu fill una 
guingueta a la platja? 
La relació de delegació d’atribucions de gestió i resolució a favor dels 
regidors segons Decret d’Alcaldia número 3/2007, de 5 de gener, 
coincideix en la mateixa relació que es va emetre i cursar segons Decret 
d’Alcaldia número 276/2003 de 9 de juliol. 
Es pot dir, per tant, que no s’ha fet cap canvi. 
No hi ha cap incompatibilitat referent al sentit de la segona part.  

 

 18



  Exp. 1.2.1.1  03/07 
  Legislatura 2003-2007 

 

4) Per què no tenim l’acta del darrer ple? 
El gran nombre de sessions plenàries, no habitual, dintre del mes de 
desembre (sessions extraordinàries del 4 i 29 de desembre i ordinari del 18 
de desembre) ha fet impossible l’elaboració de totes les actes per a la seva 
aprovació en el Ple ordinari del 15 de gener de 2007. 
Cal tenir en compte, a més, els períodes de vacances del personal durant 
el període de Nadal, segons el calendari laboral personal establert, 
agreujant la disminució de personal les baixes per ILT ocorregudes en 
aquest període. 

 
5) Ens tornaran una pancarta que teníem penjada a l’Ajuntament que 

posava: “VOLEM EL NOU CAP JA!” i de la que ningú no sap res? 
Aquesta pancarta, retirada per poder instal·lar les llums de Nadal, va ser 
dipositada en la nau magatzem de La Solana que l’Ajuntament té llogada 
per l’encarregat de la Brigada d’Obres. 
Desconeixem el fet que digui que ningú no en sap res. L’encarregat té 
instruccions que si el seu propietari (ERC) li demana, li faci entrega.  

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC en el ple 

ordinari del 15 de gener de 2007 
  

1) La Sra. Navarrete pregunta si es pensa fer algun acte públic de 
presentació del projecte del pont? 
Indistintament de les diferents opinions sobre el projecte del pont del 
diversos grups polítics municipals, caldria fer algun acte (exposició, 
explicació projecte...) per donar a conèixer a la població el projecte. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC en el ple 

ordinari del 15 de gener de 2007 
 

1) La Sra. Romero pregunta si el Sr. Alcalde posarà de manifest l’acord 
de ple pel qual es va votar per unanimitat en contra de la implantació 
d’una altra tèrmica a Cubelles. Quins mitjans es posaran per poder-lo 
portar a terme? 
Endesa Generación SA ha demanat a l’Ajuntament un certificat de 
compatibilitat urbanística de la zona. 
No ha cursat cap petició de permís d’obres. 
Es proposarà novament la constitució de la Comissió de la Tèrmica en la 
que siguin representants tots els regidors municipals dels diversos grups 
polítics. 
La comissió haurà de decidir les actuacions més adients a fer segons 
peticions que es cursin. 
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2) Demana que s’aclareixi quina potència és la que Endesa vol posar a 

Cubelles, 400, 500 ó 800 megavats? 
La instància RE número */2006, presentada per Endesa Generación, i que 
va ser lliurada a tots els grups municipals, indica textualment “...un nou 
grup de generació... amb una potència elèctrica màxima de 500 Mw...”. 

 
3) Quan es començaran les obres per l’acabament de la Urbanització del 

Parc de Cubelles? 
No hi ha previst cap projecte d’urbanització de la urbanització del Parc de 
Cubelles. 

 
4) Sr. Padreny quan taparà els forats del carrer Sitges de La Gaviota? 

S’està elaborant el programa d’actuacions que fa referència a l’arranjament 
de les diferents anomalies existents a la via pública i es procedirà en funció 
de les disposicions pressupostàries existents. 

 
5) Sr. Padreny qui fa el seguiment de la recollida d’escombreries de La 

Gaviota? 
El seguiment de la recollida d’escombraries a tot el terme municipal es fa a 
través del personal de l’àrea de Medi Ambient, tal i com sempre ha estat 
establert. 

 
6) El Sr. López pregunta quan acabarà la poda? Es porta algun control 

dels itineraris d’aquesta tasca? 
Des dels Serveis Tècnics, àrea de Medi Ambient, es controla el procés 
més adequat a seguir en la poda. 
Normalment s’inicia a mitjans d’octubre i s’allarga fins el mes de març. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del ICV en el ple 
ordinari del 15 de gener de 2007 

 
1) El Sr. Coch pregunta quines mesures es prenen amb els abocaments 

de podes incontrolats que hi ha al municipi, al sector de La Gaviota 
de muntanya? 
Quan es detecta un abocament de poda i es coneix el responsable/autor 
es requereix a través de la Policia Local que les retiri i la porti a la 
deixalleria o a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes. 
En el cas que sigui impossible detectar l’infractor, l’Ajuntament ha de fer la 
neteja i recollida. 
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2) Creu que és convenient buscar el consens del ple sobre l’acord de 
donar suport a la candidatura de Tarragona a capital europea de la 
cultura 2016. 
Es dóna a l’enunciat la interpretació d’un prec. 

 
3) Per què no hi ha les actes del ple ordinari i de l’extraordinari? 

El gran nombre de sessions plenàries, no habitual, dintre del mes de 
desembre (sessions extraordinàries del 4 i 29 de desembre i ordinari del 18 
de desembre) ha fet impossible l’elaboració de totes les actes per a la seva 
aprovació en el Ple ordinari del 15 de gener de 2007. 
Cal tenir en compte, a més, els períodes de vacances del personal durant 
el període de Nadal, segons el calendari laboral personal establert, 
agreujant la disminució de personal les baixes per ILT ocorregudes en 
aquest període. 

 
4) Quan es pensen arranjar els desperfectes de vidres trencats del 

poliesportiu municipal? 
Es disposa ja de pressupost de l’arranjament de vidres trencats. Es fa la 
gestió a la companyia d’assegurances per veure si aquesta ho cobreix. De 
totes maneres es fan els tràmits per poder solucionar-ho el més 
ràpidament possible. 

 
5) Comenta que el fet de fer un bloc de 400 megavats a la Tèrmica 

correspon a que aquest sector energètic només té permís per fer-ne 
520. Demana que el govern impedeixi que es demanin els 800 
megavats per a la Central Tèrmica. 
La instància presentada per Endesa Generación SA, RE número */2006, i 
que va ser lliurada a tots els grups polítics, indica textualment: “...un nou 
grup de generació... amb una potència elèctrica màxima de 500 Ww...”. 
El Sr. Alcalde diu que tots els grups municipals van ser informats a través 
d’una reunió de la única instància que ha rebut l’Ajuntament respecte a la 
petició de modificació de la Central Tèrmica. 

 
 

6) Quin ha estat el criteri de repartiment de carteres, ja que a ICb no li ha 
tocat cap responsabilitat? 
Expressada la no disponibilitat de temps que els regidors d’ICb van 
manifestar, el grup d’EC-FIC va assumir les carteres vacants en funció de 
la disponibilitat de temps dels seus regidors i atenent la proximitat de les 
eleccions municipals. 
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7) Quina és la manera de fer arribar l’ordre del dia a les associacions per 
tal que puguin fer servir el Reglament de Participació Ciutadana? 
La convocatòria del ple es publicita a través del tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Cubelles (pl. de la Vila, 1); la web municipal 
(www.cubelles.cat) i, tal i com estableix el Reglament de Participació 
Ciutadana (art. 2.4), a través del sistema que l’entitat indiqui a l’efecte.  

 
8) Demana les modificacions del projecte dels vestidors del camp de 

futbol, el cost de l’obra, el número i la quantitat de cada certificació? 
El cost total de l’obra és de 920.343,90 €. 
El nombre de certificacions i el seu import és el següent: 
 

1  ...................................... 8.160,09 € 
2  .................................... 32.225,76 € 
3 ....................................... 6.050,99 € 
4 ..................................... 12.138,32 € 
5 ..................................... 46.173,70 € 
6 ..................................... 21.972,49 € 
7 ..................................... 35.653,15 € 
8 ..................................... 68.706,87 € 
9 ..................................... 85.211,57 € 
10 ................................. 112.268,27 € 
11 ................................. 217.431,43 € 
12 ................................. 274.351,26 € 
 
TOTAL ......................... 920.343,90 € 
 

Hi ha hagut una modificació respecte al projecte inicial, ja que a nivell de 
pressupost faltaven algunes partides d’estructura i instal·lacions. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del CiU en el ple 

ordinari del 15 de gener de 2007 
 
1) La Sra. Cuadra pregunta si sap l’Ajuntament que davant la benzinera 

hi ha un fanal que fa més d’un mes que no funciona? 
El fanal al que es fa referència va ser objecte d’un accident de trànsit i ja 
ha estat reposat i en funcionament. Atenent que ja s’ha produït algun altre 
accident de trànsit en el mateix lloc, s’ha endarrerit la reposició per tal de 
desplaçar el punt de llum i evitar un altre sinistre. 

 
2) El titular que va sortir al Punt de que els grups municipals del 

consistori de Cubelles es reunien per consensuar el pont va sortir de 
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l’Ajuntament o no? Diu que si va sortir de l’Ajuntament és una 
mentida perquè la reunió va ser per presentar-los un projecte ja fet 
que passa per un carrer, respecte del qual molts grups polítics no hi 
estan d’acord. 
Els titulars i articles de premsa són obra dels corresponsals del mitjà 
informatiu. 
El fet de la reunió, convocada per l’Alcaldia, era que els Serveis Tècnics 
expliquessin el procés seguit i el punt en què es troba el projecte per a la 
seva aprovació definitiva. Tots els tràmits seguits es basen en l’aprovació 
inicial del projecte del pont, aprovat per unanimitat de tots els regidors dels 
grups polítics en el ple del 18 de novembre de 2005. Posteriorment alguns 
grups han manifestat no estar-hi d’acord.  
Ha de ser el Ple municipal qui decideixi si el projecte es tira endavant. 

 
3) Qui és el responsable en seguretat de la via pública? Per què no ha 

posat la senyalització lluminosa a les tanques d’obres que hi ha al 
carrer Eduard Toldrà. 
El seguiment de les obres en la via pública es fa des de Serveis Tècnics i 
la responsabilitat de la seguretat de la via pública és la Policia Local. 
Referent a les obres que es van executar en el carrer Eduard Toldrà, tant 
els Serveis Tècnics com la Policia Local van procedir a solucionar els 
problemes de seguretat des del moment en què es va detectar la 
problemàtica. 

 
4) El Sr. Albet demana que es faci la repoblació dels arbres morts per 

arbres de les mateixes característiques que ja es va demanar fa un 
any, i llavors es va dir que s’estava fent un estudi. 
L’empresa de manteniment de les zones verdes de Cubelles, Ventall, ja 
està fent la replantació, que durarà fins a la primavera. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV mitjançant 

instància 2007/1326, de 5 de febrer de 2007 
 

1) Quin és el problema perquè no hi hagi sortida al Pla Parcial de Les 
Estoreres? En quina situació es troba en aquest moment aquest 
procés? 
El Pla Parcial de Les Estoreres té la complexitat d’un pla parcial de 
legalització on s’ha intentat arribar a un consens amb els representants de 
l’Associació de Veïns del sector. 
La discrepància es troba en l’aprofitament urbanístic que es sol·licita per 
part d’aquests representants, que es considera excessiu tant per part de la 
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Generalitat, com de l’Equip redactor del Pla Parcial, com dels tècnics 
municipals. 
El Pla Parcial està redactat, després de la seva revisió per tal de respondre 
les consideracions que van fer arribar l’Associació de Veïns. Cal passar, 
doncs, a la seva aprovació inicial. 

 
2) Per què no tenen contesta aquests veïns de les instàncies núm. 

2006/*, 2006/* i 2006/*? 
En primer lloc, s’ha destacar que cap de les tres instàncies esmentades 
anaven dirigides a l’Alcalde, sinó que: 

- La instància 2006/* va dirigida a la Sra. Romero, com a regidora 
d’Urbanisme i Medi Ambient. 

- Les instàncies núm. 2006/* i 2006/* van adreçades al Sr. Grau, en 
tant que regidor de Participació Ciutadana. 

Així doncs, desconec el motiu pel qual aquests regidors no haguessin 
contestat, tot i que, des d’aquesta Alcaldia, se’ls ha reclamat que es doni 
resposta a totes les instàncies rebudes. 
No obstant això, em consta que tant la Sra. Romero com el Sr. Grau han 
atès personalment als veïns de Les Estoreres per tractar del tema que ens 
ocupa. 

 
3) Per què no ha estat contestada la instància núm. 2006/*? 

De la mateixa manera que en la pregunta anterior, s’ha de destacar que la 
instància 2006/* va adreçada als Serveis Tècnics municipals i no al regidor 
de Participació ciutadana. En aquest sentit, dono per reproduïda la 
resposta anterior. 

 
4) Quina resposta ha donat aquest govern al Síndic de Greuges respecte 

l’expedient obert núm. 14767/2006, atesa la queixa que ha fet 
l’Associació de Veïns de Les Estoreres? 
L’escrit del Síndic de Greuges s’ha rebut en aquest Ajuntament en data19 
de gener de 2007, Registre d’Entrada núm. 2007/714. En aquests 
moments, i degut a la complexitat del tema tractat, ens trobem recopilant la 
informació sol·licitada. 

 
5) Quines són les respostes a les 14 consideracions que fa Les 

Estoreres a la proposta de resolució que la l’Ajuntament en data 1 de 
juliol de 2006? 
En data 10 de març de 2006, l’Ajuntament de Cubelles fa una tramesa de 
l’esborrany del Pla Parcial Urbanístic del sector Les Estoreres, tal i com es 
va acordar en les reunions mantingudes per part de la regidoria amb els 
representats de l’Associació de Veïns del sector, a efectes informatius. 
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Posteriorment, l’Associació de Veïns entra un escrit de consideracions al 
Pla Parcial del Sector “Les Estoreres”. Aquest escrit té data de registre 
d’entrada a l’Ajuntament de Cubelles de *, 2006/*. 
Aquest escrit de consideracions conté 5 punts, dels quals es van estudiar i 
es van estimar aquells que es va creure oportú. 

 
6) Pensa aquest govern tornar a reunir-se amb l’Associació de Veïns 

Les Estoreres? Si és que sí, quan? Si és que no, per què? 
Vist el procés obert amb l’objectiu d’elaborar un pla parcial del sector de 
Les Estoreres, serà convenient mantenir noves reunions amb el veïns 
afectats tan aviat com es disposi de la informació tècnica requerida. 

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde-President aixeca la sessió 
quan són les 21:40 hores.  


	ORDRE DEL DIA

