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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE GENER DE 
2006 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE DESEMBRE DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 
A Cubelles, el dia 16 de gener de 2006, a les 20:10 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. Mª Lluïsa Romero i Tomàs, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Pilar González i Escoda, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Joan A. Rodríguez i Serra, 4t tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, regidor d’EC-FIC, 
 
- Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC. 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor d’ICb. 
 
- 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 Jiménez, regidora del PPC. 
   

 Actua com a Secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària 
General de la Corporació. 

 
Assisteix també al Ple: 
 

 El Sr. Marc A. Balanza i Grimaldo, Tècnic de Gestió Urbanística. 
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 ALCALDIA  PRESIDÈNCIA 
 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
PLE DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2005. 

 
La Sra. Miquel demana que es compleixi el compromís de fer-los arribar l’acord 
del Departament d’Educació i l’escrit de correus, registre */* sobre l’acceptació de 
l’oficina tècnica de Cubelles, com es va dir a l´esmentada sessió. 
 
El Sr. Alcalde diu que se’ls farà arribar. 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 21 de novembre de 
2005 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE DATA 21 DE NOVEMBRE 
DE 2005. 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari i urgent de data 21 de 
novembre de 2005 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
PLE DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2005. 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 19 de desembre de 
2005 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

4. INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
4.1. El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda per part de la 
Generalitat de Catalunya, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 
l’acord de Ple referent a la moció per la creació de l’àmbit funcional de Planificació 
Territorial corresponent a les comarques de l’Alt i Baix Penedès, Garraf i municipis 
de l’Anoia, en el marc de la revisió del Pla General Territorial de Catalunya. 
 
4.2. El Sr. Alcalde exposa que arrel del succés que va tenir lloc dijous passat a 
l’Institut, i desprès de la roda de premsa que es va fer, i vistes les diverses 
opinions i comentaris a diferents escrits, l’Ajuntament de Cubelles va fer un 
comunicat als mitjans de comunicació, que literalment diu el següent: 
 



                                          Exp. 1.2.1.1  01/06 
                               Legislatura 2003-2007 

 

 3 

 

“L’Ajuntament de Cubelles assegura que l’agressió a un jove a l’IES “és un fet 
aïllat. 
 
El jove ha estat donat d’alta aquesta mateixa tarda, mentre el Consistori fa una 
“crida a la responsabilitat de tots: pares, professorat, alumnes i mitjans de 
comunicació perquè no es facin córrer rumors” 
 
L’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas, i la Regidora d’Educació, Pilar González, 
han comparegut avui al migdia en roda de premsa per informar als mitjans de 
comunicació de l’agressió d’un alumne de l’IES de Cubelles ahir al matí. Tant 
Marcillas ha reconegut que un dels presumptes agressors “té un perfil 
problemàtic” i que “ els serveis socials municipals ja estaven treballant amb ell i la 
família”. 
 
Els fets van tenir lloc ahir al matí, en el moment d’entrada a l’institut, quan dos 
joves, de 13 i 14 anys, haurien sacsejat a un estudiant de primer d’ESO. El jove, 
de 12 anys i de nacionalitat magrebina, va caure a terra colpejant-se el cap. Per 
aquest motiu, va ser traslladat a l’Hospital de Sant Camil per a que fos ingressat 
en observació, després d’inspeccionar-lo al centre mèdic de Cubelles. 
Posteriorment, cap a les 10 de la nit d’ahir, el menor va ser traslladat a l’Hospital 
de Sant Pau, especialitzat en l’àrea de pediatria, per seguir la seva evolució i 
mantenir el control preventiu. El jove ha estat donat d’alta aquesta mateixa tarda. 
 
Arran dels fets, la Policia Local va obrir ahir mateix diligències informatives, que 
ha traslladat al jutjat de guàrdia i la fiscalia de menors. Mentrestant, i a instàncies 
de la fiscalia, la Policia Local segueix investigant els fets i ha pres declaració a 
diversos membres de la comunitat educativa. 
 
Per la seva banda, la direcció del centre educatiu ha declinat fer qualsevol tipus 
de declaració sobre l’actuació disciplinària contra els dos presumptes agressors i 
ha derivat qualsevol informació al Gabinet de Premsa del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, *** dels Serveis Territorials del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ***, ha confirmat a 
l’agència EFE que l’IES Cubelles ha obert, com a mesura cautelar, un expedient 
d’expulsió als agressors. 
 
L’Ajuntament de Cubelles, a través de la Regidora d’Educació, Pilar González ha 
volgut fer una “crida a la responsabilitat de tots: pares, professorat, alumnes i 
mitjans de comunicació perquè no facin córrer rumors”. González ha assegurat 
que “no hi ha alarma social entre els pares, sinó més aviat una alarma mediàtica” i 
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va demanar als mitjans de comunicació i els pares d’alumnes “responsabilitat en 
un tema tant delicat com és el dels menors”. Des de l’Ajuntament es demana que 
“deixem treballar als professionals educatius  policials”. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
El Sr. Alcalde, continua dient que lamenta que aquest incident s’hagi mediatitzat 
en comptes de resoldre’l per les vies reglamentàries, ja que aquest tema afecta a 
la imatge de la comunitat educativa i del municipi de Cubelles. Afegeix, que com a 
Alcalde i en representació de l’equip de govern i regidors de l’Ajuntament de 
Cubelles, dóna tot el recolzament al centre i a la comunitat educativa per treballar 
per l’educació local. 
 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 534/05 
RELATIU A LA CREACIÓ DE JUNTES DE GOVERN DELIBERANTS. 

 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 534/2005, de data 30 de 
desembre de 2005, del següent tenor literal: 
 

“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 534 /05 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 277/2003, de 14 de juliol, es resol la 
constitució de la comissió de govern, la periodicitat de les sessions ordinàries i 
competències de la mateixa; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23.2.a) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (a partir d’ara, LRBRL) en 
la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, en concordança amb l’article 54.1.a) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local  de Catalunya i demés legislació complementaria, correspon a la 
Junta de Govern, l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves funcions; 
 
Atès que, de conformitat amb el previst a l’article 99.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, per a l’exercici de les seves funcions d’assistència a l’alcalde, la Junta de 
Govern es reuneix quan aquest ho determini; 
 

Vist allò que disposen els articles 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament d´Organització, 
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, quant al funcionament de les 
Juntes de Govern local.  

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació esmentada,  

HE RESOLT: 
 
Primer.- Determinar que la Junta de Govern, a banda de les competències de 
caràcter resolutori atribuïdes mitjançant Decrets d’aquesta Alcaldia núm. 
277/2003, de 14 de juliol, i núm.473/2005, 28 de novembre de 2005, ostenti la 
funció d’assessorament d’aquesta Alcaldia reconeguda per les lleis citades a la 
part expositiva de la present resolució, actuant, en aquestes ocasions, en funció 
deliberant. 
 
Segon.- La Junta de Govern, en sessió deliberant, celebrarà les seves sessions 
quan així sigui convocada per aquesta Alcaldia, en funció dels temes a tractar, en 
les dependències d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- En aplicació d’allò previst a l’article 113.3r del ROF, l’Alcalde podrà 
requerir la presència de membres de la Corporació que no siguin membres de la 
Junta de Govern, els quals en formaran part als efectes d’assessorar a l´Alcaldia 
sobre l’àmbit de les seves activitats. 
 
Quart.- La Junta de Govern, en sessió deliberant, no podrà adoptar cap acord, 
per la qual cosa no serà necessària la presència de fedatari públic ni la seva 
transcripció en el llibre d’actes.  
 
No obstant això, en cas que l´Alcaldia considerés convenient la formalització del 
resultat de les seves deliberacions, podrà demanar l’assistència de funcionari 
públic, que actuarà com a secretari. Només en aquest cas, dites Juntes de 
Govern tindran la consideració d’òrgan col·legiat, als efectes de la Base 78.2 del 
pressupost. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la següent sessió ordinària 
que celebri.” 
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El Ple en resta assabentat. 
 

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 533/05 
REFERENT A LA RENUNCIA DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE 
L’ALCALDE PRESIDENT. 

 

Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 533/2005, de data 30 de 
desembre de 2005, del següent tenor literal: 
 

“DECRET DE L´ALCALDIA NÚM. 533/05 
 
Atès que mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 188/03, de data 14 de maig de 2003 
es va determinar que l’Alcalde de l’Ajuntament de Cubelles, senyor Josep 
Marcillas i Massuet, exerciria les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, 
perquè així ho va acceptar expressament; 
 
Vist l’escrit del Sr. Josep Marcillas i Massuet de data 29 de desembre de 2006, 
registre d’entrada número 2005/11821 renunciant a dita dedicació exclusiva des 
del dia 1 de gener de 2006; 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, quant a les retribucions dels membres de les 
corporacions locals; 
 
Atès que l’article 75.5è de la Llei 7/1985 disposa que correspon al President de la 
Corporació determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions 
en règim de dedicació exclusiva o parcial; 
 
Per això, en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Determinar que a partir del dia 1 de gener de 2006 l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Cubelles, senyor Josep Marcillas i Massuet, deixarà d’exercir les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva, perquè així ho ha sol·licitat de 
forma expressa. 
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Segon.- Publicar l’esmentada resolució en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Tercer.- Donar compte de l’esmentada resolució al Ple de la Corporació en la 
sessió següent sessió ordinària que es celebri. 
 
El Sr. Alcalde explica que amb aquest fet vol regularitzar la seva situació laboral 
amb l’empresa, que li reconeixia l’excedència forçosa pel càrrec públic que 
ostenta, i que això li permet renunciar a la seva dedicació amb retribució 
municipal, sense que la seva presència a l’ajuntament disminueixi. Afegeix, que 
així es callaran aquelles veus crítiques de la seva retribució municipal com 
alcalde, i explica que ara rebrà les indemnitzacions corresponents com la resta de 
regidors. Finalment, diu que ell és responsable d’organitzar-se el seu temps lliure i 
dedicar-lo al que vulgui. 
 
La Sra. Miquel demana que consti literalment en acta la opinió d’ICV sobre la 
renúncia del Sr. Alcalde a la dedicació exclusiva, que diu el següent: 
 
“El Sr. Alcalde ens diu que deixa la dedicació exclusiva a l’Ajuntament de 
Cubelles, per compartir feina a l’empresa on treballava anteriorment, i ens ho diu 
a través d’un Decret d’Alcaldia. 
 
Tot i que som conscients de que l’Alcalde pot prendre decisions en qualsevol 
moment sense consultar, per a molts de nosaltres, un Decret d’Alcaldia d’aquesta 
mena suposa una manera feble d’enfrentar-se al que ha de ser una 
responsabilitat acceptada després de com va anar el post-procés electoral de les 
municipals de 2003 i haguéssiu decidit que seria el seu màxim representant. 
 
Si té una mica de memòria retrospectiva, se’n recordarà que a l’any 2000, després 
de la moció de censura contra el govern d’aleshores, encapçalat per la meva 
persona (Mònica Miquel), es va pactar compartir l’Alcaldia governant primer el Sr. 
Joan Albet, i l’any i mig posterior, vostè senyor Marcillas. Doncs bé, també en 
aquell moment semblava imprescindible que “els alcaldes” tinguessin dedicació 
exclusiva a mercer d’un poble, el seu poble!. Que ha passat ara? El poble després 
de tanta revolta social ja no s’ho mereix, o potser han primat els seus interessos 
personals, per sobre de la seva responsabilitat, i dels interessos de tot un poble? 
 
És més, per guardar-nos les esquenes i perquè un altre cop no ens torni a acusar 
de mentiders, li citarem textualment les paraules que vostè mateix va dir a la 
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premsa, concretament al diari L’Hora del Garraf, del 12 de maig de l’any 2000 (per 
si ho vol consultar). Cita així: 
 
El periodista pregunta: 
 “Llavors els dos hi seran en dedicació exclusiva?”,(referint-se al Sr. Albet i el Sr. 
Marcillas) 
 
El Sr. Marcillas respon: 
 “Es va cap aquesta línea. A part de l’Alcaldia, que pel municipi que som ja ho 
necessita, és possible que en una altre cartera també. Hem de ser conscients que 
si es demanen més serveis hi ha d’haver més dedicació dels polítics, si bé, hem 
de demostrar que gestionem i donem resultats”. 
 
El Sr. Albet respon: 
 “Conceptualment aquest nou govern tindrà dos alcaldes amb unes 
responsabilitats compartides”. 
 
Senyor Alcalde, si a l’any 2000 a Cubelles érem 6.800 habitants i ara sis anys 
després som quasi 11.000, no creu basant-se en les seves pròpies declaracions, 
que el municipi es necessita encara més la dedicació exclusiva del seu alcalde? 
 
Hagués estat adient poder-ho debatre com a punt de l’ordre del dia d’aquest Ple 
del mes de gener, però “per imperatiu legal” i “amagant el cap sota l’ala” per evitar 
enfrontaments,i ens ho imposa com una dictadura disfressada de democràcia. 
Que visca un cop més aquella llunyana Participació Ciutadana de la que alguns 
s’omplien la boca mentre repartien fulletons pre-electorals! 
 
Ja per acabar, i quedant suficientment explicada la nostra repulsa cap a aquesta 
acció que vostè ha anunciat, li volem fer una pregunta: 
 
Si ara els ciutadans i ciutadanes de Cubelles no eren rebuts per vostè quan li ho 
demanaven, ara ja no caldrà que li demanin? Què passarà amb la quantitat 
d’instàncies que fins ara no s’han contestat?  
 
I no torni a dir que farà les mateixes hores a l’ajuntament que fins ara, doncs tots i 
totes sabem, per la premsa, que aquest nou contracte li exigeix a l’alcalde que 
dediqui a l’empresa un 15 % de la jornada laboral”. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Albet i manifesta que són respectuosos amb 
la voluntat del Sr. Alcalde respecte a la seva dedicació a l’ajuntament, però 
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considera que cada vegada fa falta més dedicació, per part dels regidors, i per 
això conidera que és un greu error deixar la dedicació exclusiva de l’Alcaldia, 
perquè Cubelles ho necessita. Seguidament, comenta que li sap greu que en el 
moment que es deixa la dedicació exclusiva es creen les Juntes de Govern 
deliberants, on no hi ha cap control ni acta, per compensar el que deixa de 
guanyar. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’únic que fa es renunciar al sou perquè les condicions 
laborals amb el nou conveni de la seva empresa li permeten desenvolupar la seva 
tasca de dedicació exclusiva a l’ajuntament, però renunciant al sou municipal. 
Referint-se a les Juntes de Govern deliberants, aclareix que s’hi debaten temes 
del municipi, i que estan regulades per llei. Finalitza dient, que en el seu moment 
criticaven les persones amb dedicació exclusiva i ara, que es dedica el mateix a 
l’ajuntament, renunciant al sou, també es critica.  
 
La Sr. Navarrete comenta que no dubta que continuarà fent el mateix, perquè ara 
no es fa el treball que cal; que es continuarà no rebent als veïns ni a les 
associacions; seguidament, pregunta per què no ho ha fet abans. 
 
El Sr. Alcalde respon que ara el conveni de l’empresa li ho permet; quant a 
l´atenció als ciutadans, recorda que tant li correspon a ell com a cada regidor de 
l’àrea corresponent. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ AL 
MANIFEST ELABORAT PER LA PLATAFORMA CIUTADANA PER UNA 
EMPRESA INCLUSIVA A CATALUNYA. 

 
Atesa la proposta d’adhesió al MANIFEST elaborat per la Plataforma Ciutadana 
per l’Empresa Inclusiva a Catalunya, tramesa pel Col·lectiu de Pares i Mares 
del Garraf per una Empresa Inclusiva, en data 12 de desembre de 2005. 
 
Atès el manifest, el contingut del qual és el següent: 
 

“MANIFEST 
 

Elaborat per la Plataforma Ciutadana per l’Empresa Inclusiva a Catalunya 
 
Setembre 2005 
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A l’Entitat sotasignat considerem que les polítiques públiques en matèria 
d’ocupació han de: 
 

 Promoure la formació, de base i continuada , de les persones amb 
discapacitat que els permeti el seu màxim desenvolupament com a 
persones adultes, actives i professionalment valorades. 

 Garantir els suports necessaris per a una bona orientació professional; per 
a la recerca del lloc de treball més idoni i adequat a les serves 
preferències, expectatives i competències; per a la igualtat d’oportunitats 
en l’accès al món laboral: pel manteniment del lloc de treball i per la seva 
promoció professional. 

 
I que aquestes polítiques juntament amb les empreses com a agents de benestar i 
riquesa en el territori, han de: 
 

 Contribuir decididament a la incorporació al món laboral de les persones 
amb discapacitat. 

 
Per aquesta raó ens adherim al MANIFEST PER UNA EMPRESA INCLUSIVA” 
 
L’alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adhesió al Manifest elaborat per la Plataforma Ciutadana per l’Empresa 
Inclusiva a Catalunya 
 
Segon.- Traslladar aquests acord a Projecte Aura ( Campanya adhesions al 
Manifest), al Col·lectiu de Pares i Mares del Garraf per una Empresa Inclusiva, a 
tots els Ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal del Garraf. 
 
El Sr. Alcalde explica el manifest. 
 
La Sra. Miquel recorda que l’objectiu del manifest és contribuir a la incorporació 
laboral de les persones amb discapacitat, i assenyala que vol que no quedi només 
en l’aprovació del manifest. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
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 REGIDORIA D’URBANISME I PLANEJAMENT 
 

8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 01/2006 DEL PLA D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE CUBELLES, 
ADEQUACIÓ AL PLA DIRECTORI URBANÍSTIC DEL SISTEMA 
COSTANER. 

 
En data 25 de maig de 2005, el conseller  de Política Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal, va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner (PDUSC d’ara endavant), una vegada la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya el va informar favorablement.  

 
La Disposició Addicional Primera de les normes urbanístiques del PDUSC, 
d’acord amb el que estableix l’article 80.1 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), obliga als municipis inclosos dins de l’àmbit territorial definit pel 
PDUSC ha adaptar llur planejament urbanístic general a les determinacions del 
PDUSC, dins del termini màxim de dos anys des de l’endemà de la publicació de 
l’aprovació definitiva del PDUSC, concretant l’obligatorietat que l’aprovació inicial 
d’aquesta adequació es realitzi dintre dels sis mesos següents a l’esmentada 
aprovació. 
 
Atès l’informe favorable emes pels serveis tècnics municipals i per la secretaria, 
en relació a la proposta de adequació del Pla General.  
 
Atès el que determina l’article 94.1 del TRLUC en relació a la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic. 
 
Vistos els articles 22.2.c) i 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aquesta regidoria proposa al Ple  l’adopció del següent: 
 

ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal, per adequar-lo al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini d’un 
mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, DOGC, 
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en un dels diaris de major difusió de la demarcació i tauler d’edictes de la 
corporació, a efecte de possibles al·legacions i/o reclamacions. En el supòsit 
d’haver-n’hi seran resoltes per la corporació per acord de Ple. 
 
Tercer.-  Transcorregut l’esmentat termini elevar proposta amb les al·legacions i/o 
reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de l’aprovació provisional, si 
s’escau. 
 
Quart.- Notificar el present acord als serveis tècnics municipals. 
 
La Sra. Romero comenta que la proposta ja es va explicar al Ple de desembre, i 
recorda que s’ha d’aprovar per complir la Llei. 
 
El Sr. Coch apunta que ICV al Ple de desembre va manifestar un grau de 
confiança abstenint-se, i que com que és un pas imposat per la Generalitat, ICV hi  
votarà a favor. 
 
El Sr. Albet manifesta que creu que és un greu error el Pla, ja que la zona 
qualificada com a reserva és la zona que tenia prevista Cubelles com a zona 
industrial, sense la qual el municipi continuarà sent un poble dormitori, 
desequilibrat i sense identitat pròpia. A continuació, pregunta què farà 
l’Ajuntament amb totes les industries que hi ha allà, algunes d’elles amb elements 
contaminants, i finalitza exposant que el Pla, enlloc de preservar la costa, 
preserva una zona entre l´autopista i la carretera. Per tot això, argumenta que CIU 
hi votarà en contra. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova amb 10 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del 
PSC, 2 d’ICb , 1 d’ERC i 2 d’ICV), 2 en contra (CIU) i1 abstencions (PPC). 
 
La Sra. González demana que consti en acta literalment la seva explicació de vot, 
la qual diu el següent: 
 
“Iniciativa per Cubelles (ICb) expressa la seva adhesió decidida a l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
de Cubelles per l’adequació al Pla Directori Urbanístic del Sistema Costaner. 
 
Sobre aquest acord, en sentit estricte no tenim cap mena de dubte ni rèplica, és 
més, el Pla Directori Urbanístic del Sistema Costaner ens sembla un encert en les 
polítiques d’ordenament territorial del Govern de la Generalitat, cosa de la qual 
ens congratulem. 
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Tanmateix, volem que consti en acta el nostre vot particular, a fi de significar que 
el nostre vot a l’acord proposat no pot comportar de cap manera l’acceptació de 
les consideracions no tècniques referides en l’informe tècnic que acompanya a la 
proposta, donat que considerem que, a més de contenir diverses inexactituds, 
recull informacions de tipus polític i podria determinar opcions pel futur de 
Cubelles que solament poden ser acceptades en el cas de previ aprovació en 
aquest Ple, el qual ara per ara al nostre entendre, no s’hi ha fet arribar cap 
proposta d’acord sobre cap d’aquestes afirmacions. 
 
Al mateix temps, lamentem que en les nostres repetides demandes d’esmena en 
el marc de l’acció de govern municipal no s’hagin acceptat debatre les nostres 
propostes i consideracions i fins i tot en algun moment, hem rebut intransigència 
per resposta. 
 
És per això que hem d’exigir que consti en acta el nostre vot particular en el sentit 
expressat de vot afirmatiu a l’acord estricte, amb la no acceptació de l’informe 
tècnic que l’acompanya per contenir inexactituds i afirmacions que corresponen a 
decisions polítiques i,  més en  concret, d’aquest Ple.” 
 
La Sra. Romero agraeix el canvi en el vot d’ICV; quant a ICb, diu que li sembla 
que aquestes no són les maneres de fer. 
 

 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 

9. 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. 179/2005, 197/2005, 184/2005  per les quals es 
resolen temes de personal. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 

 MOCIONS 
 

10. MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL PPC SOBRE LA 
IMPLANTACIÓ DE LA TDT A LA NOSTRA CIUTAT. 
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La implantació de la Televisió Digital Terrestre, està avançant ja a bon ritme. De 
fet, la majoria de concessionaris estatals de televisions ja emeten en digital, i el 
senyal digital és rebut a la nostra comarca. Tanmateix, la Corporació Catalana de 
Radio i Televisió també emet en digital, els seus canals TV3 I C33/K3, 
simultàniament amb analògic i el Canal 3/24 en àmbit més reduït. 

 
També Televisió de Catalunya ha iniciat recentment les emissions d’un nou canal 
digital el canal 300, i altres, quina implementació tindrà lloc durant el proper any. 
 
No obstant això l’àmbit de cobertura de senyal digital dels canals de Televisió de 
Catalunya, no arriben al Garraf, ni a moltes altres comarques de Catalunya. 
 
En els darrers mesos s’està donant un impuls important a aquesta nova 
tecnologia, des de les múltiples ofertes per l’adquisició de receptors digitals, fins a 
campanyes publicitàries milionàries (4 milions d’euros, és el cost de la campanya 
de la Generalitat de Catalunya). 
 
No obstant això, ni a Cubelles, ni a la nostra comarca, es poden captar els 
senyals digitals de Televisió de Catalunya, la qual compleix missions de servei 
públic i es finança amb diners de tots els catalans. 
 
Es per això què, el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Instar a Televisió de Catalunya a adoptar les mesures necessàries per 
tal que les emissions en digital, arribin el més aviat possible a Cubelles. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Director General de la Corporació Catalana 
de Radio i Televisió, al Director General de Mitjans Audiovisuals i al Conseller 
Primer de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant això, el Ple adoptarà allò que cregui més oportú. 
 
La Sra. Navarrete explica que la Generalitat s’ha gastat quatre milions d’euros en 
una campanya per explicar tots els avantatges, mentre que a la comarca no es 
veu res, i diu que li agradaria que tots els grups s’uneixin per demanar que se 
solucioni. 
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La Sra. Romero comenta que aquesta moció ja es va passar al Consell Comarcal, 
recorda que prou problemes hi ha amb les antenes actuals, però que, no obstant 
això, hi votaran a favor. 
 
El Sr. Coch pregunta per la situació a la que es troba TeleCubelles. 
 
El Sr. Grau comenta que el Sr. Coch s’escapa del contingut de la moció, però 
respon que l´opció més lògica és la participació en el múltiplex de Vilanova i la 
Geltrú. Continua explicant, que el desenvolupament de tot això serà un problema 
econòmic, que desapareixeran les televisions locals, i que es passarà a una  
única televisió a nivell comarcal; que això implicarà una despesa, que s’haurà de 
repartir entre tots els municipis, trobant una formula assumible per tots els 
ajuntaments. Explica que la situació de Vilanova i Sitges no és la mateixa que la 
resta, i que aquest serà l’acord polític que s’haurà d’assolir. Finalitza informant, 
que ara s’està portant a nivell d’Alcaldes. 
 
El Sr. Coch comenta que li agradaria que Cubelles ja hi fos, i que desitja que les 
aportacions s’encaminin en aquest sentit. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova amb 12 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del 
PSC, 2 d’ICb, 2 de CIU, 2 d’ICV i 1 del PPC) i 1 abstenció (ERC). 
 

11. ALTRES TEMES 
 
No hi ha. 

 
12. PRECS I PREGUNTES 

 
El Sr. Coch comenta que a l’aprovació de l’acta del Ple extraordinari ICb ha votat 
a favor, i no va assistir-hi. 
 
El Sr. Marcillas aclareix que els regidors poden aprovar l’acta si estan conformes 
amb ella, tot i que no hagin assistit. 
 

Precs del grup municipal d’ICV 
 

1. Prec. El Sr. Coch prega que es tingui en compte la petició de col·locar una 
marquesina a la parada d’autobús del segon sector de Mas Trader. 

 
Preguntes del grup municipal del PPC 
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1. Pregunta. La Sra. Navarrete pregunta si s’informa a les comunitats de 

veïns de les subvencions que poden demanar per la reconstrucció i 
manteniment de façanes? 

 
2. Pregunta.  Es pensa fer de nou campanya de com funciona la deixalleria i 

les avantatges que es pot tenir? 
 

Preguntes del grup municipal d’ICV 
 

1. Pregunta. La Sra. Miquel explica que dissabte al matí es va fer un registre 
d’entrada que deia el següent: 

 
“Exposo: 
 
Que ahir divendres dia 13 de gener de 2006, l’Alcalde de Cubelles Sr. Josep 
Marcillas, i la Regidora d’Educació, Sra. Pilar González, en roda de premsa van 
informar als mitjans de comunicació de l’agressió d’un alumne de l’IES de 
Cubelles. 
 
Les declaracions que adjuntem a aquesta instància, van ser publicades a la web 
de Catalunya Informació (Televisió de Catalunya S.A.). 
 
Donat que el col·lectiu de pares i mares que formen l’IES (i per boca d’ells 
l’AMPA) es mostren decepcionats/des per aquestes manifestacions versades en 
premsa per boca del sr. Alcalde, com a portaveus (a petició seva), el grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds ens veiem amb l’obligació moral de formular-li la 
següent pregunta: 
 
Són certes aquestes declaracions del Sr. Josep Marcillas publicades en la pàgina 
web de Catalunya Informació (Televisió de Catalunya S.A.)? 
 
Per tot això, 
 
Sol·licito: 
 
Que en nom de l’AMPA de l’IES de Cubelles, en el proper Ple ordinari de dilluns 
dia 16 de gener, contesti a la pregunta que hem formulat per escrit a través 
d’aquesta instància. 
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Cubelles, 14 de gener de 2006” 
 

2. Pregunta. El Sr. Coch explica que hi ha veïns al sector de Mas Trader II 
que encara no han rebut cap avís per pagar l’obra que es va fer anys 
enrere d’asfaltat, enllumenat i aigua. A què és degut que no se’ls ha avisat 
d’aquest deute? 

 
3. Pregunta. Se’ls tornarà els diners que reclamen al segon sector? Quan? 

 
4. Pregunta. Al carrer Irlanda del Nord del Parc de Cubelles hi ha una 

parcel·la propietat de l’Ajuntament, la qual té l’arbrat tapant la vorera. 
Demana que l’Ajuntament doni exemple al compliment de les ordenances. 

 
5. Pregunta. Al carrer del País Valencià hi ha una parcel·la en la mateixa 

situació. 
 

6. Pregunta. Hi ha obres fetes per Sorea a diferents llocs del municipi, les 
quals no han tingut un seguiment i l’obra s’ha donat per acabada. Hi ha 
alguna inspecció en concret per donar el vist-i-plau a les obres? 

 
7. Pregunta. El Sr. Coch comenta que l’Associació  del Parc de Cubelles  ha 

fet arribar a ICV una sèrie d’instàncies, mes de cinquanta, i que per la data 
d’aquestes ressalten les següents: 

 
- 22/01/2004 pel tema del frontó, la qual no té cap resposta. 

 
- 31/07/2003 sobre  reclamació dels serveis de manteniment que tampoc té 

contestació. 
 

- 8/9/2004 sobre petició de reunió amb el sr. Padreny que encara no s’ha 
donat. 

 
- 18/6/2004 sobre un recull de proves de contaminació de la Tèrmica que 

encara no ha tingut resposta. 
 

- 27/4/2004 sobre petició de senyalització de la zona. 
 

- 21/7/2003 sobre denuncia de l’estat d’algunes voreres que no estan 
acabades. 

. 
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Per què no s’han contestat les instàncies? Què diu la llei respecte a la 
contestació de les instàncies? Quina responsabilitat poden tenir les persones 
que no les contesten? 
 
8. Pregunta. Respecte al rumor que deia que l’Aliança estava en ruïnes i que 

per això els reis en comptes d’anar a l’Aliança van anar a l’església, no se 
sap si va ser pel rumor o per voluntat de la regidoria en qüestió. S’ha entrat 
una petició demanant un informe tècnic per desmentir el rumor. Tot i que 
l’Aliança és de propietat d’una Associació, però està catalogada per acord 
de Ple, es pensa fer l’informe i contestar?   

 
9. Pregunta. El camió vell que arreplega estris ha passat la ITV? 

 
10. Pregunta. A l’Hotel d’Entitats hi ha un rètol que posa “Reservat el dret 

d’admissió”. Té algun sentit aquest rètol on està? Qui ha ordenat la seva 
col·locació? Perquè s’ha posat si és un espai públic propietat de 
l’Ajuntament? 

 
11. Pregunta. Preocupa a moltes persones la renúncia a la dedicació exclusiva 

del Sr. Alcalde. Quins compromisos poden prendre el Sr. Alcalde de cara al 
futur a la seva renuncia a la dedicació? Quina fiabilitat pot tenir aquest 
compromís davant d’aquesta incògnita? Diuen que és un pas previ a que 
vostè no es torni a presentar. 

 
12. Pregunta. Per quin motiu no s’ha fet cap acte de reconeixement dels 25 

anys de l’aparició del Full de Cubelles (novembre 1980-novembre 2005)? 
 

13. Pregunta. Es pensa organitzar alguna actuació musical commemorativa 
als 25 anys de Ràdio Cubelles? En cas afirmatiu, amb quins grups s’ha 
comptat? És cert que l’equip de govern va prohibir a la direcció de 
l’emissora la contractació de cap grup que cantés en català? 

 
Preguntes del grup municipal de CIU 

 
1. Pregunta. La Sra. Cuadra pregunta si s’ha suspès algun partit de futbol 

perquè dues torres de llum no funcionaven. Els han comentat que en 
reiterades ocasions han hagut queixes sobre el problema i no s’ha arreglat. 
Quan s’arreglarà? Com es farà? 
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2. Pregunta. Quan pensen fer l’auditoria, si és que es farà? 
 

3. Pregunta. Com estan els tràmits amb correus per la creació d’una oficina 
tècnica? Van dir que estaria feta a finals d’any. 

 
4. Pregunta. Quan es procedirà a l’arranjament dels carrers i voreres del 

Passeig Vilanova, Passatge Soletat i Vilaseca, carrer Sant Antoni, carrer 
Gallifa, carrer Mallorca, carrer Bruc i carrer Narcís Bardají? Podria dir més 
però aquests són els que estan pitjor. 

 
5. Pregunta. A dia d’avui com es que no s’han podat els arbres del barri de 

mar? 
 

6. Pregunta. El provisional d’obres al carrer Ricreu del Corral d’en Cona és 
legal? 

 
7. Pregunta. Com està la estació impulsora del Pont de la Bruixa? Es va 

constatar al mes de setembre que estava en fase d’execució. 
 

8. Pregunta. Han hagut negociacions amb la tèrmica. Com està el procés 
d’implantació de centrals de cicle combinat? 

 
El Sr. Alcalde fa lliurament de les respostes a les preguntes formulades pels grups 
municipals al Ple ordinari del mes de desembre, i les formulades pel grup 
municipal de ICV mitjançant instància núm. */* de 14 de gener de 2006. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
 

1. Pregunta. La Sra. Navarrete exposa que avui s’ha passat una ordenança a 
la que es diu que les competències, depenent si són greus o no, delegaran 
les greus a la Junta de Govern Local i les no greus al regidor. Quin criteri 
es seguirà? Quan es sabrà si son lleus o greus? Demana que s’expliqui 
perquè ho considera important. 

 
- La tipificació de les infraccions com a lleus, greus o molt greus es troba 

recollida a l’art. 49 de la llei 3/98, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental i 144 de l’Ordenança Reguladora de la 
Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les activitats i 
instal·lacions, aprovada per aquesta Corporació en desenvolupament de la 
llei 3/98, pel qye fa a les activitats i referent a les infraccions urbanístiques 
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es recullen als articles 205, 206 i 207 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
2. Pregunta.  Voldria saber si s’està fent algun seguiment a l’empresa 

encarregada de la neteja al municipi, perquè considera que s’està pagant 
molt per un servei que no s’està realitzant, i Cubelles cada cop està més 
brut. Pregunta qui assumirà responsabilitats? 

 
- Evidentment que des de Serveis Tècnics es fa un seguiment del servei, 

actualment pel sistema mostrari, per tal de comprovar que es realitzen les 
tasques encomanades.  
L’afirmació que fa de que Cubelles està cada cop més bruta és una 
percepció seva, que respectem però no compartim. 
La responsabilitat final recau a la regidoria d’Obres i Serveis Viaris. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV  

 
1. Pregunta. El Sr. Coch pregunta si no és preceptiva l’aprovació de l’acta del 

Ple ordinari abans de començar el Ple. 
 

- És preceptiva la inclusió de l’acta de la sessió anterior com a primer punt 
de l’ordre del dia del PLE per tal de procedir a la seva aprovació, previ al 
debat i votació de la resta d’assumptes inclosos a l’ordre del dia, en la 
mesura que l’esmentada acta hagi pogut ser confeccionada per part de la 
Secretaria de la Corporació. 

 
2. Pregunta. El Sr. Coch explica que hi ha un registre d’entrada, el núm. *, 

fent referència a la neteja del sector de l’IES. Pregunta si es pensa fer 
alguna cosa al respecte, i si s’actuarà igual a tot el municipi. 

 
- Mitjançant aquesta instància varem tenir constància del fet exposat i, com a 

conseqüència, es van prendre les mesures correctores per subsanar la 
problemàtica. 
Els centres públics d’ensenyament són objecte d’un servei de neteja més 
acurat. 

 
3. Pregunta. Comenta que la pregunta és referent a una obra concreta que hi 

ha a Mas Trader, als carrers Assutzena, Desmai i Begònia, concretament 
una sèrie de torres. Segueix explicant, que han fet una entrada amb una 
sèrie de fotografies al respecte, d’aquelles persones que es troben 
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desemparades davant de la llei que no saben com actuar. Pregunta si els 
constructors han comunicat el final d’obra. Estan acabades les obres de les 
torres dels carrers abans esmentats? Se li ha retornat la garantia per 
arranjar els possibles desperfectes a conseqüència de les obres tal com és 
preceptiu? Els propietaris d’aquests habitatges tenen la cèdula 
d’habitabilitat? Aquests propietaris compten amb tots els serveis que obliga 
un permís de construcció? Hi ha informes de l’estat en que es troben els 
habitatges, voreres i l’acabament de l’obra en qüestió? Perquè no s’han fet 
les voreres dels carrers abans esmentats? Qui és el promotor de la obra? 
Qui és el constructor de la obra? Quin és el nom que consta a la petició 
d’aquest permís d’obra? 

 
Per les dades que es donen i les consultes realitzades per parts afectades 
es desprèn que la informació sol·licitada correspon a llicència d’obres 
majors núm.69/00 a nom de Promociones Zuri-2000 S.L per a la 
construcció de 18 habitatges al carrer Assutzena, núm.36-42, carrer 
Desmai, núm.1-3, 13-19 i carrer Begònia, núm.11-31. 
Segons consta a l’expedient administratiu es va concedir llicència de 
primera ocupació als següents habitatges unifamiliars per decret d’alcaldia 
núm.75/2004: 1-1, 1-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8, 9-1, 9-2, 10-1, 10-2. 
De la resta d’habitatges no hi ha constància de la seva finalització.  
La competència en la concessió de les cèdul·les d’habitabilitat és la 
Generalitat de Catalunya. 
Per no està finalitzada la totalitat de l’obra, es desconeix si han completat 
les obres dels serveis urbanístics. 
Hi ha constància d’actes de desperfectes a la via pública i els seus 
elements i no s’ha retornat la garantia de serveis, per no haver-se sol·licitat 
ni esmenat les deficiències. 
Segons l’expedient d’obres el constructor de les obres és Promotora Zuri 
2000, S.L. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU  

 
1. Pregunta. El Sr. Albet vol saber quin són els criteris que s’utilitzen per 

contractar el personal? Creu que hi hauria d’haver objectivitat i 
transparència a l’hora de contractar la gent. 

 
- El personal que es contracta des de l’Ajuntament es selecciona a través del 

SOLC sinó hi ha borsa de treball com a conseqüència d’un concurs – 
oposició, atenent les particularitats del lloc a cobrir i el perfil dels candidats. 
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Aquest sistema és l’utilitzat per cobrir per urgència i temporalment les 
places fins, si s’escau, a la convocatòria pública. 

 
2. Pregunta. Havent antenes al poble, s’ha pensat comprovar la seva 

influència vers la gent que viu a l’entorn? Segons té entès, hi ha un conveni 
signat entre la Generalitat i la Universitat per saber quina és la influència 
vers els veïns de l’entorn. Concretament, parla de les antenes situades a 
l’eixample. 

 
- Les instal·lacions de radiocomunicació estan regulades segons la Llei 

d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA) i estan sotmeses 
al règim de controls periòdics i revisió de llicència que determina aquesta 
llei així com el reglaments i altres disposicions que la desenvolupen.  Per 
tal d’atorgar llicència s’ha de justificar que els valors d’emissió compleixen 
els límits determinats a la normativa que li és d’aplicació. 
El conveni de col·laboració es va signar juntament amb altres municipis a 
través del Consell Comarcal amb el propòsit d’elaborar un estudi tècnic que 
es va encarregar al Centre Tecnològic de Vilanova. Aquest estudi era una 
eina per tal de poder regular amb posterioritat a través d’ordenances o d’un 
pla especial la instal·lació de les antenes de telefonia mòbil al municipi de 
Cubelles. 
Finalment es va elaborar un pla especial que actualment està en fase de 
tramitació. 

 
3. Pregunta. Quins colors estan permesos a les façanes del casc antic? 

 
- En relació a la pregunta del grup municipal CiU “Quins colors estan 

permesos a les façanes del casc antic?” caldria fer una aclariment previ 
definint l’àmbit de casc antic.  
Segons el pla general es defineix al tipus d’ordenació, casc antic, als 
sectors urbans de major antiguitat i que conformen els assentaments 
històricament originaris de "la població i en els que la tipologia 
arquitectònica va ésser vàlida fins el moment de l’aparició dels eixamples 
com a forma de creixement dels nuclis urbans i es defineix a la zona, casc 
antic, al sector de Sòl Urbà crescut al voltant de l’antic castell i l’església 
parroquial que, al llarg del temps, s’ha configurat com el centre 
representatiu de la Vila. 
Tant, pel tipus d’ordenació com per a la zona de casc antic, el pla general 
no defineix colors permesos a les façanes. 



                                          Exp. 1.2.1.1  01/06 
                               Legislatura 2003-2007 

 

 23 

 

Tanmateix però, El Catàleg i Pla Especial del patrimoni estableix a la seva 
normativa per als edificis de conservació obligatòria i pels edificis 
substituïbles i de nova planta, el següent: 
 
EN EDIFICIS DE CONSERVACIÓ  OBLIGATÒRIA 
- Color. 
El color serà l’original i, a falta de poder trobar aquest, s’admetrà la gamma 
dels ocres, terrossos i beixs als materials bàsics que determinen 
l’homogeneïtat de la façana i d’altres que puguin establir diàleg cromàtic amb 
els colors dels edificis preexistents. 
Expressament, no s’admeten com a color de tractament generalitzat: el 
negre, ni les tonalitats bàsiques (blau, vermell, groc), excepte en casos molt 
justificats per consideracions plàstiques. 

 
EN EDIFICIS SUBSTITUÏBLES I DE NOVA PLANTA 
- Color. 
S’admet la gamma dels ocres, terrossos i beixs als materials bàsics que 
determinen l’homogeneïtat de la façana i d’altres que puguin establir diàleg 
cromàtic amb els colors dels edificis preexistents. 
Expressament, no s’admeten com a color de tractament generalitzat: el 
negre, ni les tonalitats bàsiques (blau, vermell, groc), excepte en casos molt 
justificats per consideracions plàstiques. 
Els detalls, veles i rètols, podran ser de color  lliure, mentre mantinguin la 
integració cromàtica en el conjunt de la façana.  

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

instància núm. 2006/339, de data 14 de gener de 2006 
 

- Pregunta. Són certes aquestes declaracions del Sr. Josep Marcillas 
publicades en la pàgina web de Catalunya Informació (Televisió de 
Catalunya S.A.)? 

 
- Ni al Departament de Premsa de la Regidoria de Comunicació ni al Sr. 

Marcillas els hi consta haver fet declaracions a l’emissora Catalunya 
Informació. 
En tot cas, el Sr. Marcillas va manifestar, en roda de premsa, que als 
instituts sempre hi ha algun que altre problema de baralles o discussions i 
que, segons consta a la Policia Local, un dels joves implicats és conegut 
per altres incidents. 
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El Departament de Premsa està elaborant un dossier amb totes les 
publicacions que s’han fet ressò del cas, perquè en molts casos la font 
d’informació no és l’Ajuntament de Cubelles. 
En els mesos de funcionament de l’IES de Cubelles,si s’ha produït algun 
incident aquest no ha sortit a la llum pública perquè no transcendeixen fora 
del centre escolar i la pròpia Comunitat Educativa l’ha resolt pels conductes 
reglamentaris. Aquí el fet diferencial és que, a més d’haver una 
hospitalització de l’alumne agredit, hi ha una denúncia als mitjans de 
comunicació , segons ens diuen ells mateixos, per part d’un pare d’un altre 
alumne del centre. 
Lamentem que aquest incident s’hagi mediatitzat, en comptes de resoldre’l 
per les vies reglamentàries, perquè finalment aquest fet únicament afecta a 
la imatge de la Comunitat Educativa i del municipi de Cubelles. 
Com a Alcalde, i conjuntament amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de 
Cubelles, donem tot el recolzament al centre i a la Comunitat Educativa per 
treballar per l’educació local. 

 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió 
quan són les 21:20 hores.  


