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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE 
MARÇ DE 2007,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PESONAL (LOPD  
 
A Cubelles, el dia 19 de març de 2007, a les 20:05 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcalde accidental, Sr. 
Miquel Padreny i Ribas, segons Decret d’Alcaldia número 108/2007 de data 16 de 
març, els membres següents: 
 
- 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 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Josep Marcillas i Massuet, Alcalde-President de 
la Corporació. 
 
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 i Cap dels 
Serveis Tècnics. 
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ORDRE DEL DIA 
 

• ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 

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

 
El Sr. Alcalde comenta que a la pàgina 1 on diu:  
 
“A Cubelles, el dia 19 de gener de 2007, a les 20:12 hores, i prèvia convocatòria, 
...” 
 
Hauria de dir: 
 
“A Cubelles, el dia 19 de febrer de 2007, a les 20:12 hores, i prèvia convocatòria, 
...” 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 19 de febrer de 
2007 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
 El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda per part del Parlament 
de Catalunya de la moció de CIU sobre l’adequació de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya al Reial Decret 1513/2006 pel qual s’estableixen els ensenyaments 
mínims en educació primària que es va aprovar al ple del 18 de desembre de 
2006. 
 
 El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda per part del Parlament 
de Catalunya de la moció de CIU demanant el traspàs de RENFE a la Generalitat 
de Catalunya que es va aprovar al ple del 18 de desembre de 2006. 
 
 El Sr. Alcalde informa de que el Govern ha creat 239 noves places de notaris 
a tota Espanya, de les que 44 estan a Catalunya als Registres de la propietat i 44 
més a notaries, 1 de les quals correspon a Cubelles. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 

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

 
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. 03/2006 del Pla General d’Ordenació Municipal, modificació del 
paràgraf quart de l’article 47 del Text refós de les normes urbanístiques, redactat 
pels serveis tècnics municipals amb el següent redactat: 
 
“Article 47. Usos admesos en Parcs i Jardins. 
...     
4.   Finalment, s'admet la possibilitat de llums i vistes des de les finques veïnes, 
però no accés a través dels mateixos a les finques privades, excepte en aquelles 
finques que únicament tinguin accés a través d’aquestes.”  
 
En data 2 de febrer i registre d’entrada núm. * la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona notificà a la corporació l’acord pres en sessió de 25 de gener de 
2007, que aprova definitivament la modificació promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, supeditant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i conseqüentment la seva executivitat a la presentació d’un text refós, 
per triplicat, per part de la incorpori la prescripció següent: 
 
Cal matisar el redactat normatiu de l’article 47.4 com segueix: 
 
“Article 47. Usos admesos en Parcs i Jardins. 
...     
4.   Finalment, s'admet la possibilitat de llums i vistes des de les finques veïnes, 
però no accés a través dels mateixos a les finques privades, excepte en aquelles 
finques que únicament tinguin accés a través d’aquestes i aquesta situació 
existeixi amb anterioritat a l’aprovació definitiva de l’acord de modificació del 
paràgraf quart de l’article 47 del Text refós de les normes urbanístiques del Pla 
General d’Ordenació de Cubelles.”  
 
Atès que el present text refós es promou en concordança amb el que determina el 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC d’ara endavant). 
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Atès l’informe favorable emes pels serveis tècnics municipals i vist l’informe emès 
per la Secretària General número 04/07, en relació al Text refós de la modificació 
puntual del Pla General.  
 
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 l’article 
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, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el text refós de la modificació puntual núm. 03/2006 del Pla 
General d’Ordenació Municipal, modificació del paràgraf quart de l’article 47 del Text 
refós de les normes urbanístiques, que incorpora les prescripcions determinades a 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 25 de gener de 
2007, amb el següent redactat. 
 
“Article 47. Usos admesos en Parcs i Jardins. 
...     
4.   Finalment, s'admet la possibilitat de llums i vistes des de les finques veïnes, 
però no accés a través dels mateixos a les finques privades, excepte en aquelles 
finques que únicament tinguin accés a través d’aquestes i aquesta situació 
existeixi amb anterioritat a l’aprovació definitiva de l’acord de modificació del 
paràgraf quart de l’article 47 del Text refós de les normes urbanístiques del Pla 
General d’Ordenació de Cubelles.”  
 
Segon.- Inserir edicte de l’aprovació del text refós en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
 
Tercer.- Trametre per triplicat el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
executivitat del mateix, si s’escau. 
 
El Sr. Padreny explica els antecedents i contingut de la proposta. 
 
El Sr. Coch vol que quedi constància que ja en el ple del 18 de setembre ICV va 
manifestar que hi ha sectors a Cubelles que es troben gairebé en la mateixa 
situació. Considera que cal arreglar les situacions que venen de governs 
anteriors. Diu que si la regidoria d’Urbanisme, atès l’informe , està d’acord, ICV 
votarà a favor.  
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El Sr. Albet manifesta que CIU diu no a malmetre les zones verdes, als interessos 
de zones privades davant de zones públiques, i creu que és una vergonya que es 
pensi que és més important que per una zona verda hi passin els cotxes enlloc 
que hi juguin els nens. Considera que això és un pas enrere i a més diu que el 
text no minimitza la influència de l’espai rodat respecte a la zona verda, perquè no 
diu que l’Ajuntament vetllarà per tal que l’efecte negatiu dels cotxes sigui mínim. 
 
El Sr. Coch recorda que aquests arranjaments venen de governs anteriors perquè 
al Pla General del 93 no es va fer cap mena d’arranjament, sinó que va ser una 
proposta continuista del pla del 85, sense tenir en compte aquestes mancances. 
Aclareix que a ICV no li sembla bé que els cotxes circulin per les zones verdes 
però hi ha hagut ocasions d’arreglar-ho per governs passats i no s’ha fet, per tant, 
creu que el Sr. Albet està fent demagògia. 
 
El Sr. Albet comenta que igual que ell va estar al govern també ho va ser el Sr. 
Coch i tampoc no va fer res. Diu que no entén la presa per aprovar aquesta 
modificació a pocs mesos d’un nou govern i d’un nou Pla General. Explica que el 
que diu el Pla General és que si es perd una zona verda cal buscar una altra de la 
mateixa superfície per equilibrar les zones verdes i això no es fa. Manifesta que 
amb modificacions puntuals s’està malmetent tot l’entorn, i cal planificar des del 
començament i arreglar el que calgui però sense perdre cap espai verd.  
 
El Sr. Coch comenta que fa més de 25 anys que els cotxes passen per aquesta 
zona verda.  
 
El Sr. Padreny aclareix que en aquest cas no es toca cap metro quadrat de zona 
verda, sinó que el que passar és que el carrer Mallorca té la consideració de zona 
verda i aquesta parcel·la no té entrada per enlloc. 
 
El Sr. Albet comenta que a la proposta no es parla del carrer Mallorca, sinó de 
totes les zones verdes del poble a les que sigui necessària l’entrada d’un cotxe, 
aquesta entrada es podrà fer per la zona verda.  
 
La Sra. Romero comenta que aquest va ser un tema que el PSC va portar des de 
la regidoria d’Urbanisme, i que van demanar a la Generalitat quines eren les 
possibles solucions a aquest problema. Manifesta que el carrer Mallorca sempre 
ha estat un carrer obert al trànsit rodat, però que amb el Pla General del 93 hi 
havia una mancança de zones verdes i es va fer com a tal per cobrir els metros 
quadrats exigits, igual que a d’altres zones. Afirma que aquest carrer està 
summament consolidat i que per recuperar aquesta zona verda la solució seria és 
complexa o bé s’hauria de tancar el carrer, o bé que l’Ajuntament hauria 
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d’indemnitzar perquè aquesta finca figura com a edificable al Pla General, o bé 
amb el nou Pla General revisar aquesta zona per tal de compensar la zona verda. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (2 d’EC-FIC, 2 
d’ICb, 2 del PSC, 2 d’ICV, 1 d’ERC i 1 del PPC), 2 vots en contra (2 de CIU) i cap 
abstenció. 
 

• CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es dóna compte al Ple de l’adopció de les Resolucions de la Regidoria 
de Recursos Humans núms. 11/2007,  12/2007, 13/2007, 14/2007, 15/2007, 23/2007, 
24/2007, 25/2007, 26/2007, 27/2007, 30/2007 i 34/2007, per les quals es resol temes de 
personal.  

 
El Ple en resta assabentat. 
 

5. MOCIONS 
 
 MOCIÓ QUE PRESENTA ERC INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT EL 
TRASPÀS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA GESTIÓ DELS 
SERVEIS FERROVIARIS I DE L’AEROPORT DE BARCELONA 
 
Les darreres setmanes s’han desencadenat tot un seguit de problemes greus en 
el transport ferroviari de rodalies i regionals gestionats per l’Estat, que posen de 
manifest la seva falta de visió estratègica a l’hora de planificar i dissenyar les 
infrastructures del transport. La manca de visió estratègica també es visualitza en 
el mantenint una gestió centralitzada dels aeroports i una priorització absoluta 
d’una única capitalitat de hubs intercontinentals. 
Catalunya pateix un dèficit històric en dotació d'infrastructures públiques de 
transport com a conseqüència d'una inversió estatal insuficient, que ha estat 
notablement inferior al que correspondria al pes de la nostra economia en el 
conjunt de l'Estat. Un dèficit inversor que ha derivat en l'actual situació de la xarxa 
ferroviària catalana, incapaç d'oferir un servei digne a la majoria dels seus 
usuaris/es. 
Aquest comportament respon a una concepció radial de l'Estat, com així s'ha 
manifestat en el disseny d'un mapa aeroportuari desproporcionadament focalitzat 
en Madrid, i que vulnera tot principi d'equitat territorial i d'eficiència econòmica.  
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En aquest context, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
de Cubelles constata que: 
 

1. L’Estat s’ha despreocupat se manera sistemàtica pels serveis ferroviaris de 
rodalies i ha incomplert any rere any les inversions previstes - ja de per si 
insuficients-  a la xarxa ferroviària catalana.  

 
2. Com a conseqüència, avui en dia ens trobem amb una xarxa ferroviària poc 

eficient, territorialment incompleta que transporta diàriament quasi 400.000 
passatgers que l’únic que reclamen es no veure condicionada la seva 
mobilitat per la mala gestió i planificació d’aquest servei públic 

 
3. El transport públic, i en especial el ferroviari, són una peça clau per vertebrar 

el país i permetre el seu desenvolupament sostenible. L’adequació, 
l’optimització i la modernització de les infraestructures ferroviàries existents 
és un element indispensable per teixir una malla reticular eficient. 

 
4. Per altra banda, la connexió intercontinental de l'Aeroport de Barcelona, així 

com l'articulació d'un mapa aeroportuari català, és fonamental per tal de 
garantir que Catalunya continuï essent un focus d'atracció econòmica i 
estigui oberta a un món cada cop més globalitzat. 

 
5. El espanyol, com així ho han demostrat estudis recents de constatada 

solvència, és un cas excepcional i anacrònic en el context internacional pel 
seu alt nivell de centralització a la seva capital.  

 
6. Les pràctiques de convivència monopolísta entre l'Entitat pública empresarial 

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea) i el Grup IBERIA 
paralitzen els projectes d'expansió internacional de l'Aeroport de Barcelona. 

 
És per aquests motius que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana proposa a 
l’ajuntament en Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l'Estat el traspàs sense demora de la gestió a la 
Generalitat de Catalunya dels serveis ferroviaris, tant els regionals com els de 
rodalies per fer efectiva la previsió continguda a l’article 169 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
 
Segon.- Instar que aquest traspàs vagi acompanyat de la dotació econòmica 
suficient per compensar la manca històrica d’inversions.  
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Tercer.- Instar al Govern de l'Estat al traspàs sense demora de la gestió de 
l'Aeroport de Barcelona a un consorci amb una composició majoritària per part de 
les institucions i/o entitats catalanes. 
 
Quart.- Donar suport a totes les manifestacions pacífiques de rebuig i denúncia a 
l'actual estat de la xarxa ferroviària catalana i/o de marginalització de l'Aeroport 
de Barcelona. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a totes les entitats i associacions de Cubelles. 
 
El Sr. Rodríguez explica que els ciutadans de Cubelles que agafen el tren són 
aproximadament 1500 persones diàries. Comenta que amb aquesta moció el que 
intenten és plantejar la necessitat del traspàs de la seva gestió a la Generalitat 
amb les corresponents inversions, i al mateix temps resoldre el tema de l’aeroport 
del Prat, tot i que s’ha prioritzant el tema de RENFE pel gran nombre d’usuaris. 
 
La Sra. Romero comenta que aquest acord ja es va adoptar al ple anterior i, es va 
traslladar als organismes oficials corresponents. Per tant, considera que el que 
caldria fer seria esperar per veure si dóna els resultats esperats i no repetir 
aquesta moció. Diu que malgrat està totalment d’acord s’abstindran perquè és 
reiteratiu. 
 
La Sra. Miquel explica que ICV no ha presentat cap moció sobre la problemàtica 
de RENFE perquè al novembre, excepte ICb que no té representació al Consell 
comarcal, la resta de grups a través dels seus representants comarcals, van 
aprovar una moció sobre el tema de les infraestructures ferroviàries de la 
comarca del Garraf. Diu que avui no només es presenta la moció d’ERC, sinó que 
CIU també en presenta una altra sobre el mateix tema. Comenta que és cert que 
el panorama de la xarxa ferroviària cada vegada està més negre i que calen 
solucions urgents. Explica que des del gener hi ha hagut 13 incidents greus que 
han afectat a la comarca del Garraf  i que ICV ha fet una bona campanya 
demanant solucions amb pancartes,  preguntes a RENFE, interpel·lant a la 
Ministra de Foment, fent propostes de millora, ... Manifesta que donaran suport a 
les 2 mocions però proposa fer una esmena a les 2 mocions afegint un altre punt 
per demanar a RENFE el compliment de la llei d’accessibilitat a l’estació de 
Cubelles. 
 
El Sr. Albet també considera que és contradictori presentar 2 mocions sobre el 
mateix tema i creu que la inquietud de tots és la mateixa, que la gestió de RENFE 
es traspassi a la Generalitat de Catalunya. Comenta que li agradaria fer una 
moció conjunta però reflectint les inquietuds dels ciutadans i, per tant proposa que 
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a nivell d’hores punta hi ha una manca de servei per tant caldria incrementar el 
nombre de vagons o que els trens finalitzessin a Sant Vicenç i no a Vilanova; que 
s’incrementi la caducitat dels abonaments de 10 viatges fins a 3 mesos; i instar al 
govern per a que prengui les mesures necessàries per eliminar totes les barreres 
arquitectòniques i d’accessibilitat existents en els mateixos trens per tal de 
millorar la seva mobilitat i fer el servei accessible al conjunt de tota la ciutadania. 
 
El Sr. Rodríguez està d’acord amb les esmenes proposades. Creu que és 
necessari insistir en aquest tema fins que es doni una solució a aquest problema.  
 
La Sra. Romero diu que els aquest mes s’ha fet una convenció del PSC on tots 
els alcaldes socialistes han exigit també la millora i traspàs de rodalies RENFE. 
Reitera que no creu oportú presentar mocions en cada ple sobre el mateix tema. 
 
La Sra. Navarrete comenta que creu totalment necessari que s’insisteixi en 
aquest tema encara que sigui a cada ple. 
 
Se sotmeten a votació les esmenes proposades tant per ICV com per CIU i 
s’aproven per unanimitat dels membres assistent, quedant redactada la moció de 
la següent manera: 
 
“Les darreres setmanes s’han desencadenat tot un seguit de problemes greus en 
el transport ferroviari de rodalies i regionals gestionats per l’Estat, que posen de 
manifest la seva falta de visió estratègica a l’hora de planificar i dissenyar les 
infrastructures del transport. La manca de visió estratègica també es visualitza en 
el mantenint una gestió centralitzada dels aeroports i una priorització absoluta 
d’una única capitalitat de hubs intercontinentals. 
Catalunya pateix un dèficit històric en dotació d'infrastructures públiques de 
transport com a conseqüència d'una inversió estatal insuficient, que ha estat 
notablement inferior al que correspondria al pes de la nostra economia en el 
conjunt de l'Estat. Un dèficit inversor que ha derivat en l'actual situació de la xarxa 
ferroviària catalana, incapaç d'oferir un servei digne a la majoria dels seus 
usuaris/es. 
Aquest comportament respon a una concepció radial de l'Estat, com així s'ha 
manifestat en el disseny d'un mapa aeroportuari desproporcionadament focalitzat 
en Madrid, i que vulnera tot principi d'equitat territorial i d'eficiència econòmica.  
En aquest context, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
de Cubelles constata que: 
 

7. L’Estat s’ha despreocupat se manera sistemàtica pels serveis ferroviaris de 
rodalies i ha incomplert any rere any les inversions previstes - ja de per si 
insuficients-  a la xarxa ferroviària catalana.  
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8. Com a conseqüència, avui en dia ens trobem amb una xarxa ferroviària poc 

eficient, territorialment incompleta que transporta diàriament quasi 400.000 
passatgers que l’únic que reclamen es no veure condicionada la seva 
mobilitat per la mala gestió i planificació d’aquest servei públic 

 
9. El transport públic, i en especial el ferroviari, són una peça clau per vertebrar 

el país i permetre el seu desenvolupament sostenible. L’adequació, 
l’optimització i la modernització de les infrastructures ferroviàries existents és 
un element indispensable per teixir una malla reticular eficient. 

 
10. Per altra banda, la connexió intercontinental de l'Aeroport de Barcelona, així 

com l'articulació d'un mapa aeroportuari català, és fonamental per tal de 
garantir que Catalunya continuï essent un focus d'atracció econòmica i 
estigui oberta a un món cada cop més globalitzat. 

 
11. El espanyol, com així ho han demostrat estudis recents de constatada 

solvència, és un cas excepcional i anacrònic en el context internacional pel 
seu alt nivell de centralització a la seva capital.  

12. Les pràctiques de convivència monopolísta entre l'Entitat pública empresarial 
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea) i el Grup IBERIA 
paralitzen els projectes d'expansió internacional de l'Aeroport de Barcelona. 

 
És per aquests motius que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana proposa a 
l’ajuntament en Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l'Estat el traspàs sense demora de la gestió a la 
Generalitat de Catalunya dels serveis ferroviaris, tant els regionals com els de 
rodalies per fer efectiva la previsió continguda a l’article 169 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
 
Segon.- Sol·licitar al govern central que, tal  i com varem acordar, augmenti el 
nombre de trens en hores puntes per tal de reduir el col·lapse que pateix aquest 
servei. 
 
Tercer.- Demanar al govern central que emprengui les accions  necessàries per a 
que s’incrementi la caducitat dels abonaments de 10 viatges fins a 3 mesos, 
enlloc d’un mes. 
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Quart.- Instar al govern central que emprengui les mesures necessàries per a 
que s’eliminin totes les barreres arquitectòniques i d’accessibilitat en els mateixos 
trens existents per tal de millorar la seva mobilitat i fer el servei accessible al 
conjunt de tota la ciutadania, i demanar que l’estació de RENFE de Cubelles que 
compleixi la llei d’accessibilitat. 
 
Cinquè.- Instar que aquest traspàs vagi acompanyat de la dotació econòmica 
suficient per compensar la manca històrica d’inversions.  
 
Sisè.- Instar al Govern de l'Estat al traspàs sense demora de la gestió de 
l'Aeroport de Barcelona a un consorci amb una composició majoritària per part de 
les institucions i/o entitats catalanes. 
 
Setè.- Donar suport a totes les manifestacions pacífiques de rebuig i denúncia a 
l'actual estat de la xarxa ferroviària catalana i/o de marginalització de l'Aeroport 
de Barcelona. 
 
Vuitè.- Fer arribar aquest acord a totes les entitats i associacions de Cubelles.” 
 
Se sotmet a votació la moció amb les esmenes incorporades i s’aprova per 9 
vots a favor (2 d’EC-FIC, 1 de la Sra. González d’ICb, 2 d’ICV, 2 de CIU, 1 d’ERC 
i 1 del PPC), cap vot en contra i 3 abstencions (1 del Sr. Grau d’ICb i 2 del PSC). 
 
 MOCIÓ CONTRA LA INCLUSIÓ DE CATALUNYA A L’ÀMBIT GEOGRÀFIC 
DE “VIÑEDOS DE ESPAÑA” PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
D’EC-FIC, ICb i CIU 
 
El passat 2 d’agost el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar 
L’Ordre ARP/2535/2006, de 27 de juliol, per la que es reconeix i regula la 
Indicació Geogràfica “Viñedos de España” pels vins amb dret a la menció 
tradicional “vino de la tierra” produïts a la zona geogràfica que es delimita. 
Aquesta norma crea un nou tipus de vi de taula amb IG a l’Estat espanyol, amb la 
diferència respecte els ja existents que l’àmbit geogràfic comprèn més d’una 
Comunitat Autònoma. La delimitació geogràfica inclou per tant tots els municipis 
que consten als Registres vitivinícoles de les següents Comunitats: Andalusia, 
Aragó, Illes Balears, Canàries, Castella La Manxa, Catalunya, Extremadura, 
Madrid, Regió de Múrcia, Foral de Navarra (excepte els municipis de la DOQ 
Rioja) i Comunitat Valenciana. 
 
Estem d’acord en la legitimitat i fins i tot en la necessitat que poden tenir 
determinats territoris i determinades zones vitícoles de facilitar la comercialització 
de part o de tota la seva producció a través de categories com el vi de taula amb 
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IG. Aquesta categoria de vi reconeguda per la Unió europea recull vins que 
poden ser de qualitat, d’un àmbit geogràfic més ampli que una Denominació 
d’Origen, i als quals se’ls permet mostrar a l’etiquetatge informació que és 
valorada per un segment de consumidors.  
 
Podríem doncs entendre la necessitat de crear aquest nou tipus de vi, sempre i 
quan es garantís la qualitat dels vins comercialitzats sota aquest paraigua, i 
sobretot sempre que l’administració garantís els controls necessaris per evitar 
possibles fraus allà on convisqui amb denominacions d’origen. No obstant, 
analitzat el text aprovat, podem dir que les garanties de qualitat i control no es 
donen. 
 
Concretament a Catalunya l’any 1999 gairebé tot el sector productor i elaborador 
vitivinícola català va arribar a l’acord de que la millor manera de poder 
comercialitzar el vi de qualitat produït a les diferents zones tradicionals sense 
sortida a les pròpies zones era no un vi de taula amb IG, sinó un vi de DO, la DO 
Catalunya. 

 
Des de la seva creació, la DO Catalunya ha anat incrementant progressivament i 
de forma important el nombre de cellers inscrits, el volum certificat, les ampolles 
comercialitzades i les vendes, sobretot al mercat exterior. La DO Catalunya, 
actualment, doncs, és la via cada vegada més utilitzada per les empreses 
catalanes per donar sortida a vi de qualitat, amb paràmetres de qualitat més 
elevats que els vins de taula, major prestigi i major nivell de control.  
 
És important tenir en compte que la norma aprovada no dona opció a no entrar en 
el sistema, és a dir tant si agrada com si no obliga a acceptar que empreses de 
fora puguin comercialitzar vi d’origen Catalunya amb aquesta nova menció, i a 
acceptar que empreses catalanes puguin elaborar a la vegada vi de taula, vi de la 
terra “Viñedos de España”, vi de DO tradicional, vi de DO Catalunya i vi de DO 
Cava, a les mateixes instal·lacions, sobretot tenint en compte el que estableix 
sobre coexistència en un mateix celler la Llei 15/2002, d’Ordenació Vitivinícola. 
En aquest sentit, el projecte d’Ordre deixa la certificació i control del vi de la terra 
“Viñedos de España” a mans d’empreses privades autoritzades pel MAPA a 
escollir pel propi operador; són els mateixos cellers els que realitzen els controls 
organolèptics i de paràmetres de qualitat mínims i s’autoelaboren un document 
d’aptitud que trameten a l’entitat certificadora, a partir d’aquest moment ja poden 
procedir a la comercialització; l’empresa certificadora només ha de controlar un 
mínim del 50%  del volum total apte comunicat pels cellers, i així ja pot emetre la 
certificació pel 100% del volum; no es regula la obligatorietat de contra-etiquetes 
pel control del volum comercialitzat. Per tant, considerem el sistema de 
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certificació i control d’aquest vi amb IG del tot lax, insuficient i que no garanteix la 
qualitat del producte ni al consumidor ni al sector. 
 
Entenem que el control efectiu d’aquests vins a Catalunya, tenint en compte el dit 
al punt anterior, la nostra realitat, la situació de manca de control eficient actual 
(reconeguda per l’administració) i el fet que el Registre de Vinyes encara no és 
operatiu, és utòpic. 

 
A Catalunya tenim una Llei pròpia del sector, prèvia a l’estatal, i tenim 
competències per regular internament què és el que volem fer dels nostres vins. 
També cal que es de forma urgent es doti de pressupost el Pla Sectorial 
Vitivinícola, que ha d’aportar a tots les directrius per aconseguir millorar la 
comercialització dels nostres productes, en base a les necessitats i la realitat 
catalana. 
 
Per tot això, expressem el nostre rebuig enèrgic a la creació d’aquesta IG i 
sobretot a la inclusió de Catalunya en la seva delimitació geogràfica. Així, 
demanem a la Conselleria d’Agricultura que es posicioni públicament en contra de 
la seva creació i de la inclusió de Catalunya en l’àmbit geogràfic. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a que dugui a terme les gestions 
necessàries amb al Govern de l’Estat, perquè aquest modifiqui l’Ordre 
ARP/2535/2006, de 27 de juliol, per la que es reconeix i regula la Indicació 
Geogràfica “Viñedos de España” pels vins amb dret a la menció tradicional “vino 
de la tierra” produïts a la zona geogràfica que es delimita , en el sentit de treure 
de la delimitació de l’àrea geogràfica el territori de Catalunya. 

 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a que accepti treure de la delimitació 
geogràfica de la IG “Viñedos de España” el territori de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 
Excel·lentíssima Sra. Da. Elena Espinosa Mangana 
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Paseo de Infanta Isabel, 1 
28014 MADRID 

 
Honorable Sr. Joaquim Llena i Cortina 
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Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 – 614 
08007 BARCELONA 
 
 *** 
Responsable Nacional de la vinya i el vi de la Unió de Pagesos de Catalunya 
*** 
 
 
*** 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 
*** 
 
*** 
Associació de Viticultors del Penedès 
 
 
El Sr. Rodríguez proposa que també es notifiqui al President de la Comunitat 
Valenciana que té en compte els nostres vins i caves. 
 
Se sotmet a votació l’esmena proposada per ERC i s’aprova per 11 vots a favor 
(2 d’EC-FIC, 1 del Sr. Grau d’ICb, 2 del PSC, 2 d’ICV, 2 de CIU, 1 d’ERC i 1 del 
PPC), cap vot en contra i 1 abstenció (1 de la Sra. González d’ICb), quedant 
redactada la moció de la següent manera: 
 
“El passat 2 d’agost el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar 
L’Ordre ARP/2535/2006, de 27 de juliol, per la que es reconeix i regula la 
Indicació Geogràfica “Viñedos de España” pels vins amb dret a la menció 
tradicional “vino de la tierra” produïts a la zona geogràfica que es delimita. 
Aquesta norma crea un nou tipus de vi de taula amb IG a l’Estat espanyol, amb la 
diferència respecte els ja existents que l’àmbit geogràfic comprèn més d’una 
Comunitat Autònoma. La delimitació geogràfica inclou per tant tots els municipis 
que consten als Registres vitivinícoles de les següents Comunitats: Andalusia, 
Aragó, Illes Balears, Canàries, Castella La Manxa, Catalunya, Extremadura, 
Madrid, Regió de Múrcia, Foral de Navarra (excepte els municipis de la DOQ 
Rioja) i Comunitat Valenciana. 
 
Estem d’acord en la legitimitat i fins i tot en la necessitat que poden tenir 
determinats territoris i determinades zones vitícoles de facilitar la comercialització 
de part o de tota la seva producció a través de categories com el vi de taula amb 
IG. Aquesta categoria de vi reconeguda per la Unió europea recull vins que 
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poden ser de qualitat, d’un àmbit geogràfic més ampli que una Denominació 
d’Origen, i als quals se’ls permet mostrar a l’etiquetatge informació que és 
valorada per un segment de consumidors.  
 
Podríem doncs entendre la necessitat de crear aquest nou tipus de vi, sempre i 
quan es garantís la qualitat dels vins comercialitzats sota aquest paraigua, i 
sobretot sempre que l’administració garantís els controls necessaris per evitar 
possibles fraus allà on convisqui amb denominacions d’origen. No obstant, 
analitzat el text aprovat, podem dir que les garanties de qualitat i control no es 
donen. 
 
Concretament a Catalunya l’any 1999 gairebé tot el sector productor i elaborador 
vitivinícola català va arribar a l’acord de que la millor manera de poder 
comercialitzar el vi de qualitat produït a les diferents zones tradicionals sense 
sortida a les pròpies zones era no un vi de taula amb IG, sinó un vi de DO, la DO 
Catalunya. 

 
Des de la seva creació, la DO Catalunya ha anat incrementant progressivament i 
de forma important el nombre de cellers inscrits, el volum certificat, les ampolles 
comercialitzades i les vendes, sobretot al mercat exterior. La DO Catalunya, 
actualment, doncs, és la via cada vegada més utilitzada per les empreses 
catalanes per donar sortida a vi de qualitat, amb paràmetres de qualitat més 
elevats que els vins de taula, major prestigi i major nivell de control.  
 
És important tenir en compte que la norma aprovada no dona opció a no entrar en 
el sistema, és a dir tant si agrada com si no obliga a acceptar que empreses de 
fora puguin comercialitzar vi d’origen Catalunya amb aquesta nova menció, i a 
acceptar que empreses catalanes puguin elaborar a la vegada vi de taula, vi de la 
terra “Viñedos de España”, vi de DO tradicional, vi de DO Catalunya i vi de DO 
Cava, a les mateixes instal·lacions, sobretot tenint en compte el que estableix 
sobre coexistència en un mateix celler la Llei 15/2002, d’Ordenació Vitivinícola. 
En aquest sentit, el projecte d’Ordre deixa la certificació i control del vi de la terra 
“Viñedos de España” a mans d’empreses privades autoritzades pel MAPA a 
escollir pel propi operador; són els mateixos cellers els que realitzen els controls 
organolèptics i de paràmetres de qualitat mínims i s’autoelaboren un document 
d’aptitud que trameten a l’entitat certificadora, a partir d’aquest moment ja poden 
procedir a la comercialització; l’empresa certificadora només ha de controlar un 
mínim del 50%  del volum total apte comunicat pels cellers, i així ja pot emetre la 
certificació pel 100% del volum; no es regula la obligatorietat de contra-etiquetes 
pel control del volum comercialitzat. Per tant, considerem el sistema de 
certificació i control d’aquest vi amb IG del tot lax, insuficient i que no garanteix la 
qualitat del producte ni al consumidor ni al sector. 
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Entenem que el control efectiu d’aquests vins a Catalunya, tenint en compte el dit 
al punt anterior, la nostra realitat, la situació de manca de control eficient actual 
(reconeguda per l’administració) i el fet que el Registre de Vinyes encara no és 
operatiu, és utòpic. 

 
A Catalunya tenim una Llei pròpia del sector, prèvia a l’estatal, i tenim 
competències per regular internament què és el que volem fer dels nostres vins. 
També cal que es de forma urgent es doti de pressupost el Pla Sectorial 
Vitivinícola, que ha d’aportar a tots les directrius per aconseguir millorar la 
comercialització dels nostres productes, en base a les necessitats i la realitat 
catalana. 
 
Per tot això, expressem el nostre rebuig enèrgic a la creació d’aquesta IG i 
sobretot a la inclusió de Catalunya en la seva delimitació geogràfica. Així, 
demanem a la Conselleria d’Agricultura que es posicioni públicament en contra de 
la seva creació i de la inclusió de Catalunya en l’àmbit geogràfic. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a que dugui a terme les gestions 
necessàries amb al Govern de l’Estat, perquè aquest modifiqui l’Ordre 
ARP/2535/2006, de 27 de juliol, per la que es reconeix i regula la Indicació 
Geogràfica “Viñedos de España” pels vins amb dret a la menció tradicional “vino 
de la tierra” produïts a la zona geogràfica que es delimita , en el sentit de treure 
de la delimitació de l’àrea geogràfica el territori de Catalunya. 

 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a que accepti treure de la delimitació 
geogràfica de la IG “Viñedos de España” el territori de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 
Excel·lentíssima Sra. Da. Elena Espinosa Mangana 
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Paseo de Infanta Isabel, 1 
28014 MADRID 

 
Honorable Sr. Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 – 614 

 16



  Exp. 1.2.1.1.  04/07 
  Legislatura 2003-2007 

 

08007 BARCELONA 
 
*** 
Responsable Nacional de la vinya i el vi de la Unió de Pagesos de Catalunya 
 
*** 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 
*** 
 
*** 
Associació de Viticultors del Penedès 
*** 
 
Sr. Francisco Camps i Ortiz 
Presidència de la Generalitat Valenciana 
Carrer Caballeros, 2 (Palau de La Generalitat) 
46001 València” 
 
El Sr. Albet comenta que la riquesa que té aquest país és la diversitat de vins i de 
denominacions d’origen, que és el que enriqueix un poble i la seva personalitat. 
Considera que el fet d’agrupar-les sota una mateixa denominació d’origen fa que 
es perdin aquestes peculiaritats. 
 
Se sotmet a votació la moció amb l’esmena incorporada i s’aprova per 9 vots a 
favor (2 d’EC-FIC, 1 de la Sra. González d’ICb, 2 d’ICV, 2 de CIU, 1 d’ERC i 1 del 
PPC), cap vot en contra i 3 abstencions (2 del PSC i 1 del Sr. Grau d’ICb). 
 
6. ALTRES TEMES I MOCIONS 
 
 MOCIÓ QUE PRESENTEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ICV, CIU, PSC, PP I ERC PER 
DEMANAR UN COMPROMÍS D’ESTABILITAT LABORAL 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
Atès que l’equip de govern no ha estat capaç d’arribar a uns acords amb els 
treballadors per signar el conveni, els grups polítics municipals d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, Partit Popular i 
Esquerra Republicana proposen al Ple de l’Ajuntament de Cubelles l’aprovació 
dels següents  
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ACORDS 

 
1. Compromís d’estabilitat laboral  
 

Garantir l’estabilitat laboral del personal laboral i funcionari que ocupen un lloc 
de treball de la plantilla classificat com a fix, amb la condició de treballadors 
indefinits no fixos de plantilla (personal laboral) o interins (personal funcionari), 
llevat que en convocar-se la seva plaça, no superin el procés selectiu 
convocat a l’efecte. 

 
2. Acordar crear la mesa de bases i elaborar el calendari per la realització de les 

convocatòries de tots els llocs de treball vacants, ocupats per personal interí, 
en el cas de llocs de personal funcionari, i laborals temporals, en el cas de 
llocs de treball de personal laboral, i que han de formar part de la plantilla de 
la Corporació, abans del 31 de desembre de 2007. 

 
3. La Corporació es compromet a que en cas que es produeixi una 

externalització o privatització d’algun servei municipal cap treballador/a 
municipal es veurà afectat, romanent per tant a la plantilla de l’Ajuntament. 

 
4. Creació d’un fons addicional per a la millora de la prestació dels serveis 

públics 
 

Entenent que els recursos humans constitueixen un element imprescindible en 
la prestació del servei públic i conscients que cal fer un esforç per tal 
d’incentivar i reconèixer la seva participació en la millora de la qualitat tant de 
la prestació de serveis i de treball dels empleats públics, com de la gestió de 
la Corporació, es crearà un fons addicional amb caràcter anual, per atendre 
aquestes necessitats. 
 
La quantia corresponent a cada any, així com la seva distribució entre el 
personal laboral i funcionari, serà establerta per una comissió paritària 
composta per la representació legal dels treballadors/es i els representants de 
la Corporació, en funció del grau d’assoliment dels objectius marcats i el seu 
pagament tindrà efectes des de l’1 de gener de cada any. 

 
5. Aplicació de la Llei 8/2006 de Conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral per al personal laboral de l’Ajuntament 
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Acordar la plena aplicació de la Llei 8/2006 de Conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral per al personal laboral de l’Ajuntament, equiparant-lo en tots 
els efectes al personal funcionari. 

 
6. Aquests acords entraran en vigor un cop aprovats pel Ple de l’Ajuntament de 

Cubelles i passaran a ser inclosos al redactat del conveni col·lectiu i pacte de 
condicions. 

 
La Sra. Miquel comenta que el contingut de la moció ja es venia treballant amb 
l’equip de govern. Explica que al ple de novembre es va avisar que si el govern 
trencava les negociacions amb el Comité d’empresa ICV es posaria a treballar 
per buscar un acord amb el màxim de forces polítiques representades a 
l’Ajuntament de Cubelles. Manifesta que les 5 forces polítiques que han signat 
aquest acord de mínims ho han fet perquè entenen que tots estaran representats 
en el nou govern de la propera legislatura i que, per tant, no es tracta de fer 
demagògia, sinó que és un acte de responsabilitat. Diu que a partir de 
l’Assemblea General dels treballadors de l’Ajuntament de Cubelles el 5 de març 
de 2007 es va acordar convocar als representants dels 5 partits polítics que 
signen aquesta moció i els va semblar convenient treballar-ho amb el conjunt de 
les forces polítiques. Explica que es tractava d’unes propostes conegudes per tots 
els representants polítics a través de les còpies de les instàncies presentades a 
l’Ajuntament, que tots tenien als seus calaixos. Diu que s’ha arribat a un acord de 
Comissió de bases justament perquè és impossible per qualsevol partit que entri 
al nou govern arreglar la situació de la plantilla de l’Ajuntament abans del 31 de 
desembre de 2007, tenint en compte el temps que aquest tema porta endarrerit. 
Afirma que ICV sempre ha estat sempre al costat dels treballadors/es de 
l’Ajuntament. Creu que els treballadors/es han perdut la por i felicita a tots els 
partits signants de la moció per l’acord de mínims a què s’ha arribat. Espera 
poder fer una bona feina en la Comissió paritària que es va crear al mes de 
gener. 
 
El Sr. Rodríguez demana disculpes en nom d’ERC pel fet que durant els anys que 
van estat al govern no es van enfrontar a l’Alcalde. Diu que són corresponsables 
d’aquesta situació, ja que ell personalment va abandonar la seva responsabilitat 
dintre la Comissió paritària per l’actitud de l’Alcalde. Espera que aquesta sigui una 
mesura que el govern entengui. Lamenta l’absència del Sr. Marcillas en el ple i,  
demana que s’aturi la convocatòria de places perquè està creant entre els 
treballadors una situació i un sentiment d’indefensió absoluta. Reitera les seves 
disculpes als treballadors per la seva manca de decisió a l’hora de plantejar una 
situació dintre del govern. 
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La Sra. Romero explica que el PSC també va participar en la Comissió paritària 
com a govern, i que eren unes paritàries en les que la seva participació era molt 
limitada ja que el Sr. Marcillas, com a responsable de RR.HH., feia gairebé tota la 
feina. Manifesta que no van tenir la força suficient força per enfrontar-se a 
l’Alcalde. Diu que no han tingut tota la documentació fins que no s’ha relacionat 
amb els treballadors fora de la paritària. Afirma que han presentat aquesta moció 
amb el ple convenciment que hi ha uns drets i unes obligacions tant per part dels 
treballadors com per part dels polítics, i entenent que això és un compromís de 
mínims fàcil d’arribar-hi. Creu que és una falta greu d’aquest consistori respecte 
dels seus treballadors el fet de no escoltar-los i donar-los unes solucions. 
Manifesta que espera que el PSC estigui representat en el nou consistori per 
poder treballar no només aquests mínims sinó per tal que els treballadors estiguin 
contents amb la seva feina. Per altra banda comenta que no està d’acord amb la 
desestimació dels recurs de reposició respecte a la convocatòria de les places 
al·legant un tema de legitimitat, i demana la suspensió de les convocatòries fins 
després de la constitució del nou consistori. 
 
La Sra. Navarrete felicita al Comité d’empresa per haver aconseguit uns mínims, i 
considera que tots els han d’assumir perquè tots són treballadors.   
 
El Sr. Albet demana que no es barregi la moció amb el tema de les oposicions. 
Diu que el tema del ple és aconseguir un compromís d’estabilitat laboral. Demana 
que davant d’aquesta moció tots, oposició i govern, assumeixin aquests acords, 
perquè considera que la radicalització entre el govern i l’oposició no té raó de ser 
en el tema de personal. Convida al govern a afegir-s’hi a aquest acord de mínims 
pel bé de tots. Explica que avui s’han aprovat una sèrie de contractes temporals 
però que sempre es tracta de les mateixes persones i considera que això, a nivell 
de funcionament, no és seriós perquè la responsabilitat de les persones en la 
seva feina comença amb una estabilitat laboral que comporta unes oposicions. 
Diu que el que és demana és una cosa lògica igual que un fons addicional per la 
prestació de serveis públics per incentivar les persones. Manifesta que respecte 
l’aplicació de la Llei 8/2006 de conciliació, no hi ha res pitjor que hi hagi una 
discriminació entre els treballadors pel fet de ser funcionaris o laborals i diu que 
no hi ha d’haver diferenciació. Reitera la invitació al govern per a que s’hi afegeixi 
a aquest acord de mínims, per tal que no hi hagin bàndols respecte al tema del 
personal i aconseguir així un vot unànime. 
 
La Sra. González manifesta la voluntat d’ICb de signar aquesta moció per millorar 
les condicions dels treballadors de Cubelles perquè considera que això finalment 
repercuteix en el servei als ciutadans. 
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El Sr. Peregrina felicita als treballadors i treballadores de l’Ajuntament per l’acord 
de mínims adoptat. Vol remarcar que durant els últims mesos el govern ha tingut 
una negociació dura i difícil, entre els treballadors defensant els seus interessos i 
l’Ajuntament defensant els interessos generals de la població. Explica que aquest 
acord adoptat és un dels temes que es va estar treballant i al que pràcticament 
s’havia arribat amb el govern que estava totalment d’acord amb aquestes 
propostes. Diu que en una reunió de fa 2 ó 3 mesos amb tots els regidors es va 
portar aquest tema precisament per a que es debatés i es consensués, però que 
no es va aconseguir i, al cap de pocs dies l’EC-FIC s’assabenta per sorpresa que 
s’ha adoptat aquest acord. Manifesta que el Comitè d’empresa sap que el govern 
estava d’acord amb aquest tema i que el primer acord l’Entesa els va passar per 
a que el signessin tots els grups polítics per tal de consensuar-ho. Reitera que 
l’Entesa està satisfeta amb aquest acord tot i que ser de mínims, i afirma que 
s’adhereixen a la moció i  que votaran a favor d’aquest acord de mínims. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV no admet mentides ni discursos electoralistes. Explica 
que ja dit que aquest acord era responsabilitat del govern de fer-ho i portar-ho a 
ple, i que, precisament el van signar perquè no ho va fer. Diu que en aquella 
reunió el que el govern volia era que es consensués un document quan les 
negociacions ja s’havien trencat i havia sortit a la premsa. Explica que va parlar 
amb el president del Comitè que li va explicar que aquest document el podia 
signar qui volgués després de l’Assemblea General del Treballadors del 5 de 
març. 
 
El Sr. Peregrina vol matissar que a la darrera etapa ha intervingut en vàries 
reunions amb els representants dels treballadors i  vol deixar clar que en cap 
moment ni el govern ni el Comitè han donat oficialment per trencades les 
negociacions, tot i que és cert que han estat difícils i que hi ha hagut moments en 
que no s’avançava. Diu que potser, davant les dificultats que el Comitè d’empresa 
va manifestar a la premsa, les va donar per trencades. Reitera que la proposta es 
va repartir a tots els grups polítics i que ell personalment es va comprometre amb 
el president del Comitè a que portaria el tema a la reunió amb tots els regidors 
per tal que l’acord fos unànime. Manifesta que es va comunicar al Comitè que no 
s’havia pogut consensuar i que, per tant, ells intel·ligentment van recórrer a 
l’oposició de la qual cosa se n’alegra perquè tots els grups votaran afirmativament 
i els treballadors aconseguiran uns avantatges importants. Diu que el conveni 
continua obert i que el nou govern situarà la resta de negociació d’aquest conveni 
per continuar consolidant reivindicacions. Finalment afirma que el votaran amb 
satisfacció. 
 
El Sr. Rodríguez diu que quan el Sr. Peregrina ho va plantejar a la Comissió 
informativa va ser al final de la reunió perquè l’Alcalde ni hi va fer menció. Creu 
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que la mala gestió ha portat a aquest extrem d’haver d’aprovar-lo d’aquesta 
manera. 
 
El Sr. Peregrina reitera que el Comitè sabia que el govern volia tirar endavant 
aquest acord de mínim i que hi estava d’acord, tot i que és cert que ha estat en 
aquests 2 últims mesos. Diu que la seva conclusió és que se n’alegra de que 
aquest acord es porti a terme. 
 
El Sr. Albet demana que si tots hi estan d’acord i satisfets cal passar a la votació. 
 
La Sra. González reitera que ICb també es vol afegir a la moció. 
 
El Sr. Padreny vol que consti en acta que tant EC-FIC com ICb es volen afegir a 
la proposta. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’ERC 
 

1) El Sr. Rodríguez demana que es suspengui la convocatòria de les places 
fins el proper govern. 

 
2) Demana que totes les decisions de la Junta de Govern que afecten al 

municipi es comuniquin i també les absències del Sr. Alcalde. 
 
3) Demana que s’expliqui perquè l’Ajuntament ha deixat perdre una 

subvenció de la Fundació ONCE pel Programa d’accessibilitat a les 
platges. 

 
4) Demana que el Sr. Grau informi sobre com està la situació de les 

negociacions amb el Sr. *** 
 

Precs del grup municipal del PSC 
 
 

1) La Sra. Romero demana que es comprovi el tema de les cartes enviades 
des de la Regidoria d’Educació per la Sra. Pilar González utilitzant el cens 
de l’Ajuntament per fer propaganda electoral amb diners públics, i si 
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realment és un tema electoral que se li reclami a la Sra. González el cost 
de tota la propaganda que s’ha fet. 

 
2) Demana a l’equip de govern que fins que no es facin les eleccions es 

paralitzin les convocatòries de personal. 
 

Precs del grup municipal d’ICV 
 

1) El Sr. Coch prega que es paralitzin les convocatòries de personal. 
 
2) Demana que el Sr. Grau expliqui per escrit la tramesa oficial d’una 

documentació d’un acord de ple en què un responsable d’una urbanització 
de Cubelles li demanava formar part de la Comissió d’Estudi de la Tèrmica. 
Diu que el Sr. Grau li ha tramès la moció que ICb va presentar i que es va 
deixar sobre la mesa, la qual cosa no és el que va passar en realitat i, per 
tant, es tracta d’una manipulació de document públic. 

 
Precs del grup municipal d’ICb 

 
3) El Sr. Grau prega que quan es fan acusacions greus estiguin 

fonamentades i que per respecte al col·lectiu de la policia local i per la 
gravetat de les acusacions, demana que no es facin acusacions d’aquesta 
gravetat perquè no són correctes.  

 
Contesta al Sr. Rodríguez la seva pregunta relativa a les negociacions amb el 
Sr. *** dient que actualment no hi ha res que amenaci l’aplicació del Pla de 
qualitat i millora de la policia local de Cubelles. I anuncia que es compromet a 
convocar per escrit la setmana vinent una reunió oficial per a que tothom 
conegui de primera mà que res amenaça el projecte d’aplicació del Pla de 
qualitat i millora de la policia local de Cubelles. 
 
Contesta al Sr. Coch la seva pregunta de la carta de resposta a la petició d’un 
representant veïnal dient que el que s’ha fet és donar-li resposta breument i 
que hi ha un certificat oficial d’aquest acord de ple i, per tant, no hi ha hagut 
cap falsedat en document públic. 
 

Precs del grup municipal de CIU 
 
1) El Sr. Albet demana que no  surtin noms de funcionaris en el ple perquè és 

una falta d’educació ja que no es poden defensar. 
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2) Demana que si algú té proves sobre si es donaven les respostes dels 
exàmens abans de fer-se les proves de les oposicions, i sobre si s’han 
afavorit unes persones en detriment d’altres, les faci públiques o sinó que 
calli perquè són acusacions molt greus. 

 
El Sr. Coch respecte a la resposta del Sr. Grau, comenta que un acord de ple 
no es pot enviar abans d’aprovar-se l’acta. 
 
Contesta al Sr. Albet que el que ha comentat és que aquesta convocatòria de 
places beneficia a unes persones i perjudica a unes altres, però que en cap 
moment ha dit que s’han passat les respostes dels exàmens. 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Miquel. 
 

Preguntes del grup municipal d’ERC 
 
1) El Sr. Serra pregunta al Sr. Grau si nega haver-se reunit amb 

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

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

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

barata i menys traumàtica pels ciutadans i ciutadanes de Cubelles? 
 

3) Qui va autoritzar de l’IES Cubelles, del CEIP Vora del Mar, del CEIP 
Charlie Rivel i de la Llar d’Infants La Draga, que es donés a la regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Cubelles el cens dels alumnes que 
pertany al Departament d’Ensenyament? Demana nom, cognoms i càrrec.  

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

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

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

d’aquest Ajuntament? 
 

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

Preguntes del grup municipal del PPC 
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1) La Sra. Navarrete pregunta com està el tema del pis que l’Ajuntament va 
rebre per herència d’una persona de Cubelles? 

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

inaccessibles. 
 

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

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

 
Preguntes del grup municipal del PSC 

 
1) La Sra. Romero pregunta quans mesos se li deuen a la persona que 

estava impartint les classes de dansa del ventre que es feien a l’Espai 
Jove? Quan temps va durar la suspensió d’aquestes classes? S’ha 
solucionat? 

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

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

 
La Sra. González contesta que això no és cert. 
 

3)  El Sr. López pregunta quan els responsables de Sanitat i Medi Ambient es 
posaran en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Penedès 
responsable dels bombejos dels vessaments de les aigües fecals per tal 
que netegin i desinfectin la zona afectada del tram del Foix entre la via del 
tren i el mar. I si el Consell comarcal no ho fa demana que es faci per part 
de l’Ajuntament. Diu que no és competència de l’ACA, sinó que per sanitat 
e higiene pública és competència de l’Ajuntament. 

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

 
Preguntes del grup municipal d‘ICV 

 
1) El Sr. Coch pregunta si ja s’ha arreglat la part econòmica dels treballadors 

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

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

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

 
El Sr. Peregrina contesta que mai es donen permisos verbalment, sinó que els 
regidors signen les resolucions que venen avalades pels corresponents 
informes tècnics i per la corresponent ponència tècnica en la que la pròpia 
oposició està representada, sempre que vulgui assistir. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sala la Sra. González.  
 

Preguntes del grup municipal de CIU 
 

1) El Sr. Albet pregunta si es té pensat replantar els arbres morts. 
 
2) Es pensa fer la biblioteca? 
 

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

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ERC en la 
sessió plenària ordinària del 19 de febrer de 2007 
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1) El Sr. Serra pregunta quan es pensen fer les bonificacions de la taxa 

d’escombreries del 2006 pels tíquets de la deixalleria que fa més d’un mes 
que estan demanades? 
Les bonificacions de la taxa de la brossa del 2006 tindran la seva aplicació 
en el càlcul de la taxa a abonar en l’any 2007. La previsió és que un cop 
atorgades les bonificacions des de l’àrea de medi ambient siguin preses en 
consideració en el padró dels rebuts corresponents a l’exercici 2007 i per 
tant els rebuts de les persones interessades surtin amb la bonificació 
corresponent a la utilització feta l’any anterior. 

 
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. 
Tots els informes i altra documentació relacionada amb aquests aspectes 
de la desembocadura del riu Foix consten en l’expedient informatiu que la 
Junta de Govern Local del 28 de novembre de 2006 va acordar obrir i que 
pot ser consultat als Serveis Tècnics de dilluns a divendres de 10 a 14 
hores i els dijous de 17 a 19 hores. Per a qualsevol consulta amb els 
tècnics l’horari és dimarts de 12 a 13,30 hores i dijous de 17 a 19 hores. 
Nota:  el dia 18.02.07 era diumenge, no dissabte. 

 
3) Demana la relació d’ingressos de l’empresa SOREA per saber en què es 

gasta l’import dels rebuts de l’aigua. 
El servei s’articula com a concessió administrativa, recaient el control a 
SERVEIS TÈCNICS. 

 
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. 
Les respostes a les instàncies presentades, en general, es lliuren a la part 
interessada, segons preveu el procediment administratiu. 
Cal dir que cap document reservat, entregat per l’Administració, no hauria 
de ser utilitzat fora de l’estricte àmbit o per a fins diferents als que van 
motivar el seu lliurament. A més, cal considerar el caràcter personal de les 
dades que obren en les notificacions de l’administració, per tant aquelles 
formen part de l’àmbit d’aplicació de la llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre de Protecció de dades de caràcter personal. 

 
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 
passarà amb el salvament marítim, haurem de llogar un cotxe nou o tenen 
prevista una altra alternativa? 
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El salvament marítim té absoluta prioritat pel que fa a l’ús del vehicle de 
referència. Però això no priva que aquest es pugui utilitzar per altres 
serveis de l’Ajuntament fora de la temporada d’estiu.  

 
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? 
La relació de factures aprovades en l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits tramitat en la JGL de 29/12/07, per un import de 
225.521,77 €, quin detall s’adjunta, conté la identificació de la classificació 
orgànica en la que s’imputa i del motiu del que es deriva la seva 
convalidació, essent el seu resum el següent: 
 

ARMERIA MONSARRO (77066455X)          612,48  
CANON (A12268918) 63,07
CESPA S.A (A281741067) 181.216,29
EDEN SPRING (A62247879) 243,64
EURO-SERVHI (A48279921) 724,53
ESPORTS JULIÀ (37373340L) 591,60
J. M. (27217822J) 1.948,92
LA HISPANO DE LA FUENTE (A12000071) 12.978,88
LA MERCANTIL VILANOVINA TEIXITS LA ROSA S.L 
(B61003596) 529,60

MOVICA MOTOS (B60619475) 509,36
PELLISA RÀFOLS (B58847161) 205,32
ROCA GÓMEZ, S.L (B08593543) 25.001,25
SOREA (A08146367) 462,06
TORNER (B61502928) 434,77
 TOTAL EUROS RELACIÓ FACTURES NÚM. 50/06:  225.521,77

 
S’adjunta annex 1. 
 
 
(*)
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7) Demana a la interventora quines factures presentades a Registre s’han 
demanat sense RC fins el 19/02/2007? 
El fet de no tenir una reserva de crèdit no provoca automàticament que la 
despesa hagi de ser reconeguda extrajudicialment. 
El reconeixement extrajudicial de crèdits a favors dels  creditors es deriva 
de la necessitat de convalidar els actes administratius que no han estat 
adoptats correctament, essent els motius que ho provoquen diversos com 
ara, entre d’altres, el no haver respectat el procediment legalment 
establert, la disposició per òrgan no competent per raó de la quantia, la 
imputació de la factura en un exercici pressupostari diferent al que s’ha 
efectuat el lliurament o servei.  
La reserva de crèdit no és un requisit indispensable legalment establert, 
tret dels casos d’aprovació de plecs de clàusules. No obstant això són 
utilitzades com a mesura que garanteix l’existència de consignació 
pressupostària en el moment en que hagin de ser aprovades. 
Del total de factures registrades d’entrada des del 01 de gener fins al 19 de 
febrer, aproximadament un 25% no disposa de reserva de crèdit ja que no 
han estat tramitades segons el procediment intern establert (Circular 
Secretaria-Intervenció de 2003).  
Per altra banda, la gestió de les factures es fa amb un programa informàtic 
que no parteix de la reserva de crèdit i fer-ne una relació implica la 
confecció manual d’un llistat. 

 
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. 
Les bases s’han lliurat al comitè d’empresa, com és pràctica habitual fins 
avui, per tal que s’hi manifestin al respecte. 

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

laboral, la Sra. A.B., 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. 
Entenem que el que es sol·licita és l’expedient de les accions sol·licitades 
en relació a la convocatòria de Pactes Territorials DOGC núm. 4406 de 
data 15/06/2005 Departament de Treball i Indústria. Servei d’Ocupació de 
Catalunya, Resolució TRI/1783/2005 de 13 de juny, per la qual es regulen 
les condicions per a dur a terme i finançar les accions de desenvolupament 
local que promou el Serveu d’Ocupació de Catalunya mitjançant Pactes 
Territorials per a l’Ocupació, convocatòria 2005. 
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Subvenció aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària efectuada 
per aquesta Corporació Municipal en data 22 de novembre de 2005 entre 
d’altres acords. 
 
Núm. actuació 2005010105 Intermediació laboral (16.583,91 €) 
Núm. actuació 2005010106 Borsa de Treball (12.246,84 €) 
 
La justificació econòmica i tècnica d’aquestes accions s’ha lliurat en aquest 
cas al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el termini que marca la convocatòria i un cop 
finalitzada l’acció anualment, com a condició indispensable per rebre la 
quantitat econòmica subvencionable. L’entitat Ajuntament de Cubelles té a 
la seva disposició per la consulta que estimi oportuna una còpia d’aquest 
expedient. 
 

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

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

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 
per què es fa treballar a la policia local? 
En aquest moment s’està estudiant la redacció d’unes ordenances 
específiques d’ocupació de via pública, d’un banda en matèria urbanística i 
d’una altra, a partir d’una ordenança de convivència cívica, que és troba ja 
en fase d’esborrany, que regularà l’ocupació dels espais públics. 
Des del més de novembre s’ha fet un protocol d’actuació entre els Serveis 
Tècnics i la Policia Local amb la finalitat d’optimitzar el temps de resposta 
davant de possibles infraccions sobre llicències d’obres i ocupacions de la 
via pública. Entre els aspectes més destacables d’aquest protocol trobem: 

- S’envia, en temps real, una relació de les obres i ocupacions 
legalitzades en tot el terme de Cubelles. Aquesta es fa arribar a 
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tots els components de la Policia Local mitjançant la 
corresponent ordre de servei per determinar prèviament les 
obres i ocupacions legalitzades. 

- En el cas de que durant el servei es detecti una obra o ocupació 
de la via pública no recollida en aquesta relació es demana al 
titular, encarregat o persona responsable, la llicència per 
desenvolupar l’activitat o l’ocupació de la via pública.  

En el cas que el titular, encarregat o persona responsable de l’obra no 
presenti les llicències d’activitat i d’ocupació de la via pública s’ordena la 
immediata paralització de l’activitat i és fa un informe–denúncia per a 
Serveis Tècnics amb l’objectiu d’iniciar un expedient a l’efecte. A la 
vegada, s’informa a l’infractor del procediment per legalitzar la seva 
situació, sense perjudici de posteriors responsabilitats administratives. 
Si la situació es normalitza, els Serveis Tècnics avisen a la Policia per 
l’aixecament de la paralització. En cas contrari, aquesta continua vigent i 
sota l’observació i custodia per part de la Policia Local, que farien un nou 
informe en el cas de trencament de l’ordre de paralització, el que donaria 
pas a un possible precinte de l’obra. 
Qualsevol dubte sobre un expedient s’aclareix a nivell dels caps de 
departament (Arquitecte – Inspector de la Policia Local) amb la intervenció 
de l’inspector d’obres  municipal, si s’escau. 
En aquest sentit, mai el treball de la Policia Local es innecessari ja que 
ocupa les facetes de detecció, denúncia i seguiment del compliment de les 
normatives vigents. 

 
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. 
Actualment el sistema no està preparat per a la tramitació de qualsevol 
documentació en suport informàtic, que pot ser molt variada i diversa. Cal 
també preveure l’acusament de rebut. 
Cal estudiar la forma que segurament seria més avantatjosa.  

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

sessió plenària ordinària del 19 de febrer de 2007 
 

1) La Sra. Romero pregunta si s’han demanat diferents pressupostos per les 
obres 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. 
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En el cas de la penúltima actuació d’obertura de canals del riu Foix es va 
demanar pressupost a una altra empresa el qual era superior al presentat 
per l’empresa ROCA GÓMEZ. 
En el cas de l’última actuació d’obertura de canals del riu Foix efectivament 
el pressupost era més elevat ja que, segons exigències de l’ACA, es van 
haver de realitzar treballs de càrrega, retirada i transport a l’abocador del 
material extret, cosa que no es va fer en les anteriors ocasions. 

 
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. 
Ambdues bombes de calor venen a complementar unes instal·lacions 
existents en edificis distints (Ajuntament i Biblioteca) i que per diferents 
motius no donaven el rendiment esperat. 
No es preveuen més instal·lacions d’aquest estil i per això tampoc es va 
optar pel concurs públic. 
 

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? 
Dins de l’àmbit de la desembocadura del riu Foix (zona de domini públic 
hidràulic) és necessària l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i/o de la Demarcació de Costes per a la col·locació de qualsevol 
instal·lació, cartell, tanca, etc...  Tant l’ACA com la Demarcació de Costes 
sempre s’han mostrat reacis davant d’aquest tipus de sol·licituds per 
l’impediment que podrien representar en cas de riuades. 
En el cas dels mòduls de lavabos per a la Platja de la Mota de Sant 
Pere/Clot del Bassó durant el mes de maig de 2006 es va sol·licitar 
pressupost per a la seva adquisició, instal·lació i manteniment. L’import de 
l’esmentat pressupost ascendia a una quantitat tal que implicava la 
convocatòria d’un concurs per poder portar a terme l’adquisició, la 
preparació de l’esmentat concurs i els terminis mínims que es necessiten 
implicaven comptar amb els mòduls un cop pràcticament finalitzada la 
temporada d’estiu, així doncs es va optar per sol·licitar un pressupost de 
lloguer a finals del mes de maig, però a causa de la proximitat de la 
temporada d’estiu no es va poder trobar cap empresa que disposés, a 
aquestes alçades, de mòduls per servir. 
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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? 
La neteja de la zona del picnic de la desembocadura del riu Foix l’efectua 
l’empresa CESPA diàriament; en funció de les necessitats la mateixa 
empresa també efectua la neteja de la desembocadura pròpiament dita. 
Sí s’ha tingut en compte la importància  del treball que feia la persona del 
Pla Ocupacional a la desembocadura del riu Foix. Mostra d’això és que 
l’Ajuntament va fer la mateixa sol·licitud a través del SOLC l’any 2006 
(petició que va ser denegada per la Generalitat) i està en tràmit la mateixa 
sol·licitud per al 2007. 
 

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

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

entrar per instància al registre. 
Es va donar ja resposta, d’acord a la instància que varen presentar sobre 
tema, en les respostes del passat ple ordinari del mes de febrer de 2007. 

 
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? 
És una obra de millora del bombeig d’aigües residuals que executa el 
Consell Comarcal del Baix Penedès i que finança l’ACA. 

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

somriure”? 
L’import total ingressat en comptes de l’Ajuntament corresponent a ingressos de 
la Campanya efectuats des del 24/11/06 al 13/02/07 ha estat de 2.591,40€. 

 
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. 
A nivell de parcel·les d’habitatges no existeix cap ordenança municipal que 
faci referència al fet de fer foc. 
 

5) Hi ha algun informe de l’Ajuntament sobre el vessament d’aigües fecals al 
Foix del dissabte passat? Ens el poden fer arribar? 
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A dia d’avui l’Ajuntament no té constància provada de vessament d’aigües 
fecals al Foix aquell dissabte, per tant no pot haver-hi cap informe al 
respecte. 
En tot cas el que consta a l’Ajuntament és l’acta d’inspecció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (signada pels presents durant la inspecció) i l’acta dels 
Agents Rurals sobre la visita realitzada el divendres (09.02.2007) a la 
desembocadura del riu Foix, les quals es troben als Serveis Tècnics a 
disposició de ser consultades de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i els 
dijous de 17 a 19 hores. Per a qualsevol consulta amb els tècnics l’horari 
és dimarts de 12 a 13,30 hores i dijous de 17 a 19 hores. 
 

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.  
No tenim constància que això sigui així i tampoc l’AAVV de la Mota de Sant 
Pere – Clot del Bassó – Pla de Sant Pere – Residencial Les Salines, ens 
han fet arribar cap queixa en aquest sentit.  

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

sessió plenària ordinària del 19 de febrer de 2007 
 
1) El Sr. Albet pregunta com està el port esportiu? 

Quan es va presentar el Port Esportiu de Cubelles en el Saló Nàutic 2006, 
es va quedar que a finals del primer trimestre del 2007 es faria una reunió 
amb el Grup Marítim Metropolità. 
S’ha sol·licitat ja aquesta reunió per tal que ens informen sobre l’estat de 
tramitació de la concessió, fase que correspon desencallar per avançar. 
Sembla que estan en converses entre el Ministeri i Ports de la Generalitat. 
Referent a la tramitació del Pla Especial del Port Esportiu, que és 
l’expedient que ha de tramitar l’Ajuntament de Cubelles per la posterior 
construcció del projecte constructiu del Port Esportiu, està pendent de 
l’informe del Ministeri de Medi Ambient, Demarcació de Costes, per tal de 
poder procedir a la seva aprovació provisional. 

 
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. 
El projecte del pont està pendent de la seva aprovació definitiva, si 
s’escau, atenent el procés seguit d’acord amb l’aprovació inicial de 
setembre de 2005. Qualsevol canvi ha de passar per l’elaboració d’un nou 
projecte i Pla General. 
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3) Prega que es presenti el projecte del nou CAP als regidors. 

És un prec. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde-President aixeca la sessió 
quan són les 22:30 hores.  
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