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EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D’ABRIL  DE 
2011 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
A Cubelles, el dia 18 d’ abril de 2011, a les 20:10 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. M. Lluïsa Romero 
Tomás, els membres següents: 
 
- Sr. Xavier Toscano Granell, 1er tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 2n tinent d’alcalde. 
 
-  Sr. Miguel Ángel López Robles, 3r tinent d’alcalde. 
 
-  Sra. Prudencia Carrasco Madrid 4a tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CIU 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora de CIU. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna M. Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor no adscrit 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteixen també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 21 DE MARÇ DE 2011 
 
La Sra. Martínez destaca que a l’acta hi manquen els precs i preguntes i demana que 
s’hi adjuntin i s’enviï l’acta corregida. 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. Alcaldessa informa a la Corporació dels següents assumptes:  
 
2.1. Llibre: “PERSONATGES IL·LUSTRES DE L’ALT PENEDÈS, EL BAIX PENEDÈS I EL 
GARRAF, Editorial Abertis Autopistes.  

 
El llibre parla sobre personalitats rellevants nascudes a les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.  En el cas de Cubelles es parla de 3 
personatges destacats: Paulina Andreu Busto, Paulina Shumann (artista de circ, 
amazona, funàmbula i ballarina), Josep Andreu i Lasserre, Charlie Rivel (pallasso) i 
Joan Boscà i Almogàver (poeta i traductor català del Renaixement). 
 
La Sra. Alcaldessa informa que es lliurarà un exemplar d’aquest llibre a cadascun dels 
regidors de la Corporació.   
 
Els membres del Ple en resten assabentats.  
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núm. 1286 i 1287 de l’exercici 2010 i dels núms. 
227 a  340 de la legislatura 2007-2011:  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 

De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya, es dóna compte al Ple de l’adopció dels decrets de 
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l’Alcaldia núm. 85/2011,  131/2011,   107/2011,  135/2011, 260/2011, 
207/2011210/2011,  2097/2011,  174/2011,  173/2011, 208/2011, pels quals es 
resol temes de personal.     
 

Els membres del Ple en resten assabentats. 
 

III. PART RESOLUTIVA 
 

ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
5.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 244/2011, DE 
15 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESIGNA REPRESENTANT MUNICIPAL AL SR. 
XAVIER TOSCANO GRANELL EN LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL DIRECTOR/A 
DELS CENTRES EDUCATIUS DEPENDENTS DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ abril de 2011. 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent  
 

ACORD: 
 

Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 244/2010,  de 15 de març, següent:  
 
“El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aprova la Resolució 
ENS/223/2011, de 26 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per 
seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del 
Departament d'Ensenyament 
 
Els Serveis Territorials a Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’escrit amb registre de sortida de 0202 i registre 
d’entrada a l’Ajuntament de Cubelles número 2011/3096, de 14 de març, que aquest 
Ajuntament comuniqui la persona designada com a representant de l’Administració 
local a la comissió de selecció del director/a dels centres públics. 
 
El Sr. Xavier Toscano i Granell és el regidor de l’Àrea de Suport a la Ciutadania i 
Tradicions i és responsable, entre d’altres, de la regidoria d’Ensenyament. 
 

Per tot això,  
HE RESOLT: 

 

Primer.- Designar representant municipal al Sr. Xavier Toscano i Granell en la 
comissió de selecció del director/a dels centres educatius dependents del Departament 
d’Ensenyament. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució al regidor designat, als Serveis Territorials a 
Barcelona Comarques i a la Regidoria d’Ensenyament. 
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Tercer.- Ratificar aquest nomenament en el proper Ple de la corporació.” 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor ( 4 del PSC, 1 d’ ERC, 2 
de CIU (1 del Sr. Lluís Pineda i 1 de la Sra. Fonoll) i 1 d’ EC-FIC), 9 abstencions ( 3 
d’ICV, 2 de CIU ( 1 de la Sra. Cuadra i 1 del Sr. Albet), 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 del Sr. 
Coch) i cap vot en contra. 
 

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE 
LA CORPORACIÓ. 

 

Atès que la Corporació ha de procedir a la rectificació de l’Inventari general  per tal de 
recollir i valorar els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu 
patrimoni. 
 
Vist l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els 102, 103, 105 i concordants del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
quant a l’obligació dels ens locals de portar un inventari general dels béns de la 
corporació; 
 
Vistos els articles 100 a 118 del reglament de patrimoni dels ens locals, quant a la 
regulació específica del contingut i estructura que ha de tenir l’inventari generals de 
béns de la corporació; 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 8/2011, de 31 de març; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 11 d’ abril de 2011. 
 
Vist l’informe de Serveis Generals núm. 6/2011, de 29 de març; 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
segons el llistat resumit que s’adjunta al present acord. 
 
Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada per la 
secretària general de la corporació i amb el vist i plau de l’alcaldessa, al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Coch destaca la tasca gran que s’ha fet per a posar a punt tots els béns però 
comenta  que no està del tot resolta donat que hi ha un buit de documentació o 
impossibilitat de localitzar-la..Finalitza agraint el govern i els tècnics la tasca realitzada 
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i destacant la deixadesa d’anteriors governs en aquest tema. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que es tracta d’un tema viu en el que s’han de continuar 
treballant temes que han quedat pendents. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV donarà suport a l’aprovació de l’inventari però afegeix que 
es van sentir enganyats quan l’any 2007 es va encarregar la seva confecció a una 
auxiliar administrativa i es va deixar sobre la taula o bé quan l’any 1999 es va 
presentar un full d’inventari. quan ella va assumir l´Alcaldia Finalment, manifesta el seu 
desig que aquest document es vagi actualitzant. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor ( 4 del PSC, 1 d’ERC, 3 
d’ICV, 4 de CIU, 2 del PPC i 1 d’ICb), 2 abstencions ( 1 d’EC-FIC i 1 del Sr.Coch) i cap 
vot en contra. 
 
El Sr. Coch explica que no pot donar el seu vot a favor donat que es tracta d’un tema 
viu i ell no es torna a presentar com a regidor a cap llista. 
 
7. ALTRES TEMES 
 
7.1. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 01/2010 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
CUBELLES, CONSISTENT EN LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL ALS 
PLÀNOLS NORMATIUS  F-7 I F-10. 
 
En data 18 d’octubre de 2010, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres de 
la corporació, acordà aprovar inicialment la modificació puntual núm. 01/2010 del Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cubelles, consistent en la correcció 
d’errada material detectada als plànols normatius F-7 i F-10 del Pla General, en el 
sentit de representar el vial denominat carrer Gerani com a sistema viari, clau A, el 
qual es va suprimir per error en el Pla General de 1993. 
 
Atès que durant el termini d’un mes determinat per a l’exposició pública, comptats a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOP) (De data 11.11.10, Registre núm. 0220100319115), al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5755, pàg. 83676 de data 15.11.10), al 
Períodico de Catalunya (de data 10.03.11) al taulell d’edictes i a la pàgina web de la 
corporació de l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial de la modificació 
puntual núm. 01/2010, consistent en la correcció d’errada material detectada als 
plànols normatius F-7 i F-10 del Pla General, en el sentit de representar el vial 
denominat carrer Gerani com a sistema viari, clau A, no consta en aquest Ajuntament 
la interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, en relació a l’errada 
material detectada. 

Vist allò que disposa l’article l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic i procediment administratiu, relatiu a la rectificació i correcció d’errors 
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materials. 
 
Atès el que determina l’article 93 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic. 
 
Vistos els articles 22.2.c) i 47.2ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta 
regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 01/2010 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Cubelles, consistent en la correcció d’errada 
material detectada als plànols normatius F-7 i F-10 del Pla General, en el sentit de 
representar el vial denominat carrer Gerani com a sistema viari, clau A. 

Segon.- Inserir edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
 
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
Quart.- Notificar el present acord a les persones que apareguin com a interessades a 
l’expedient i als serveis tècnics municipals de la corporació. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova per 14 vots a favor ( 4 del 
PSC, 1 d’ERC, 3 d’ICV, 4 de CIU i 2 del PPC), 2 abstencions (1 d’ICb i 1 del Sr. Coch) 
i 1 vot en contra ( 1 d’EC-FIC). 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 16 vots a favor ( 4 del PSC, 1 d’ERC, 3 
d’ICV, 4 de CIU, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 del Sr. Coch), 1 abstenció ( 1 d’EC-FIC) i cap 
vot en contra. 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
8. MOCIONS 
 
8.1. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV DE L’AJUNTAMENT 
DE CUBELLES SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA 
RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA 
 
Davant situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs 
municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint 
despeses més enllà de les nostres competències directes, hem actuat amb 
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responsabilitat, garantint, dins de les nostres possibilitats i amb els recursos amb els 
que comptem, la cohesió social en els nostres municipis, amb polítiques socials de 
proximitat i atenció personalitzada. 
 
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en 
aquest esforç per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, 
amb l’increment de recursos pressupostaris directes dedicats al món local. En el marc 
de l’acció de govern les despeses d’educació s’havien considerat prioritàries 
 
Tanmateix, el canvi polític en el Govern de la Generalitat, arrel de les eleccions 
autonòmiques del passat mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la 
Generalitat respecte al món local i respecte a les polítiques socials, tal com s’ha pogut 
comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del nou Govern en 
els últims mesos i  molt especialment amb els retalls pressupostaris en educació i la 
reducció de despeses en el sistema educatiu. 
Sobre la base de la convicció que l’educació té un fort impacte sobre l’economia i la 
societat el Ple de l’Ajuntament de Cubelles acorda instar al Govern de la Generalitat a: 
 
1. Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar  el Pla d’Ajust Econòmic. 
 
2. Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remodelació de centres escolars 

que ja estiguin en curs, així  com aquelles que estiguin planificades i que tinguin 
finançament assignat. 

 
3. Garantir la construcció de nous centres escolars que  tinguin finançament assignat. 

 
4. Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en 

funció de les previsions de  matriculació. 
 

5. Mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les  aules en aquells centres 
escolars que el venen aplicant, i  elaborar una previsió temporal i econòmica per a 
la digitalització de la totalitat del sistema educatiu. 

 
6. Impulsar els projectes d’institut-escola que hagin estat  acordats amb els 

ajuntaments.  
 
7. En la línia del compromís adquirit pel president de la  Generalitat davant el 

Parlament de Catalunya durant el  debat d’investidura, no augmentar el nombre 
d’alts càrrecs i càrrecs de confiança respecte a l’estructura central  del 
Departament d’Ensenyament de l’anterior Govern. 

 
8. Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes 

transversals relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb 
l’ensenyament de  llengües i amb els plans d’entorn territorials. 

 
9. Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades,  garantint les ajudes 

destinades a l’acolliment d’alumnat  immigrant. 
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10. Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per garantir 
les ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de 
vacances d’hivern. 

 
11. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses  de funcionament bàsiques 

dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció. 
 

12. Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de Catalunya 
corresponents a les competències municipals en educació perquè aquells 
Ajuntaments que ho vulguin puguin avançar significativament en la 
descentralització i la corresponsabilitat en aquest àmbit. 

 
La Sra Martínez diu que EC-FIC sempre donarà suport a aquelles actuacions dirigides 
a millorar la qualitat de vida dels ciutadans però no a les actuacions de caire 
electoralista i fa referència al canvi polític mencionat el tercer paràgraf de la moció. 
Considera un insult al ciutadà que, després de tres anys de crisis, reclamin ara el que 
no han reclamat durant aquests anys formant part del tripartit. Finalment diu que EC-
FIC no contribuirà a donar falses esperances ni a fer campanya encoberta. 
 
El Sr. Comas comenta que ICb donarà ple suport a la moció. 
 
El Sr. Alamán diu que no els sembla seriós presentar aquesta moció perquè s’està fent 
demagògia; que hi ha despeses inútils en algunes subvencions o bé en la pujada dels 
sous dels delegats territorials que es podrien retallar abans que l’educació i recorda 
que és el Sr. Zapatero el que ha imposat aquestes mesures i que en els últims quatre 
anys s’ha duplicat el deute de Catalunya degut a un increment desmesurat de la 
despesa.  
 
La Sra. Miquel diu que amb el tripartit les despeses d’educació s’han considerat 
prioritàries i destaca que en el programa electoral municipal d’ICV- Esquerra Unida i 
Alternativa una de les coses que prioritzen és l’ensenyament de qualitat. 
 
El Sr. Albet diu que li sobta qui presenta aquesta moció donat que la situació actual ve 
donada, per una banda, pel tripartit i per l’altra per les imposicions de Madrid; que es 
vol reduir el pressupost en un 20% però que el president de la Generalitat ha agafat el 
compromís de no baixar la despesa més d’un 10%. Afegeix que els ajustos 
pressupostaris no són ideològics sinó necessaris per a garantir la política social a curt i 
llarg termini. Seguidament puntualitza que les retallades no estan definides totalment i 
que s’està estudiant la manera de que influeixin el mínim possible en la qualitat. 
Conclou dient que ja està bé de fer demagògia. 
 
El Sr. Grau diu que no s’ha parlat de la situació concreta del municipi de Cubelles i 
explica que la política educativa del departament d’ Ensenyament té un incidència 
directa en la gestió dels nostres centres públics. Comenta que en vuit anys Cubelles 
ha passat de tenir un centre educatiu a tenir-ne tres, que també té un institut, dues 
llars d’infants i un CAP dimensionat per a 20.000 habitants i amb servei d’urgències. 
Finalment, diu que el que es demana és que es presenti un projecte de pressupostos 
al Ple del Parlament de Catalunya on s’especifiquin les prioritats.  
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La Sra. Martínez diu que en tota la moció no es parla de com afectarà aquesta 
retallada a la comarca i al nostre municipi.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Toscano 
 
La Sra. Martínez  menciona una nota de premsa del  PSC on la Diputada, Sra. Mila 
Arcarons diu que hi ha equipaments que , tot i no constar en el pressupost del 2010, 
són subjectes a convenis i col·laboracions entre els ens locals i el Govern Català. 
Afegeix que les coses es fan ben fetes i  si es té voluntat s’inclouen en un pressupost i 
no es deixen en l’aire ni en un manifest d’intenció. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Toscano 
 
El Sr. Alamán reitera que, malgrat no comparteixen la retallada, aquesta ve del deute 
que el tripartit ha provocat i remarca que la comarca del Garraf ha estat la més 
maltractada als pressupostos de la Generalitat.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Miquel 
 
El Sr. Alamán conclou demanant a CIU que aquestes retallades afectin el menys 
possible a Cubelles i a la comarca. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Miquel 
 
La Sra. Cuadra diu que el 24% de retallada als centres educatius no és definitiu sinó 
que s’intentarà ampliar aquesta partida quan s’aprovin els pressupostos. En relació a 
la sisena hora, comenta que va ser una imposició del Sr. Maragall i que no es 
necessiten més hores sinó més mestres que és el que està fent ara, afegeix, l’actual 
Consellera. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 12 vots a favor ( 4 del PSC, 1 d’ERC, 3          
d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 del Sr. Coch), 3 abstencions ( 2 de CIU, Sr. L. Pineda i  
Sra. Fonoll i 1 d’EC-FIC) i 2 vots en contra de CIU corresponents al Sr. Albet i a la Sra. 
Cuadra. 
 
8.2. MOCIÓ SOBRE LA POLITICA SANITARIA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA 
PRESSUPOSTÀRIA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, 
ICV i ICb 
 
Davant l’anunci de retallades assistencials d’aplicació immediata, tals com: la reducció 
de les operacions quirúrgiques no urgents, fins ara protegides pel control de les llistes 
d’espera, l’ordre de fer menys proves diagnòstiques d’alta tecnologia, l’impossibilitat de 
cobrir les baixes per jubilació, les suplències per vacances o malaltia del personal dels 
hospitals de l’Institut Català de Salut (ICS), així com la paralització d’alguns importants 
equipaments sanitaris que ha realitzat aquests darrers dies el Conseller de Sanitat del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i tenint en compte, d’una banda, que aquests 
són serveis essencials i, d’altra, els compromisos que l’administració catalana té 
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adquirits amb el Garraf i més concretament amb alguns ajuntaments, posem de 
manifest la necessitat imperiosa que els ciutadans i les ciutadanes comptin en el 
menor espai de temps possible amb uns serveis adequats i de qualitat en matèria 
d’atenció sanitària i que no vegin en cap moment retallats i/o paralitzats serveis 
essencials.  
 
En aquest sentit, l’eventual paralització del procés per a la construcció del nou Hospital 
de Vilanova i La Geltrú, la reconversió de Sant Camil en Hospital socio-sanitari de 
referència, així com la construcció i adequació dels nous Centres Bàsics de Salut, 
entre ells els de Sitges, suposaria trencar novament l’esperança de més de 110.000 
persones de poder comptar amb uns serveis sanitaris de qualitat i adequats a les 
necessitats de la realitat actual dels nostres municipis i de la comarca.  
 
 
Durant la passada legislatura es va constituir el Govern Territorial de Salut amb la 
finalitat de definir objectius i finalitats en relació a la millora continuada de l’atenció 
sanitària i hospitalària a la comarca del Garraf.  
 
Sobre la base de la convicció que la sanitat té un fort impacte sobre la societat el Ple 
de l’Ajuntament de Cubelles acorda instar al Govern de la Generalitat a: 
 
Primer.- Prioritzar les despeses en Sanitat a l’hora d’elaborar  el Pla d’Ajust Econòmic. 
 
Segon.- Planificar i programar econòmicament els serveis sanitaris i el personal 
necessaris per garantir l’assistència de qualitat amb l’horitzó de reduir les llistes 
d’espera i prioritzant l’atenció als pacients.  
 
Tercer.- Complir escrupolosament els compromisos que en el seu dia va adquirir la 
Generalitat de Catalunya en matèria de construcció i adequació d’equipaments 
d’atenció sanitària a la comarca del Garraf que inclouen: 
  

A. Impulsar la construcció del nou Hospital de Vilanova i La Geltrú  
B. Impulsar la reconversió del centre San Camil com a centre socio-sanitari de 

referència.  
C. Construir el nou Centre Bàsic de Salut de Sitges. 
D. Mantenir l’ampliació dels serveis al Centre d’Atenció Primària de Cubelles. 

 
Quart.- Transmetre aquests acords a la Conselleria de Salut, al Consell Comarcal del 
Garraf i al Parlament de Catalunya. 
 
La Sra. Martínez diu que s’estan donant falses esperances amb mocions que no 
condueixen enlloc, que ja s’ha fet públic que el nou hospital per ara no es farà per 
raons econòmiques. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC donarà suport a la moció, però destaca que la Sra. 
Marina Geli va preferir subvencionar la píndola abortiva i tallers de sexualitat abans de 
controlar la despesa sanitària. 
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En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete 
 
La Sra. Miquel  explica que hi votaran a favor donat que s’ha tret el punt setè, que és 
el que demanaven a la moció inicial presentada al passat Ple. 
 
El Sr. Albet diu que són partidaris de la construcció del nou hospital de Vilanova i la 
Geltrú però que fa falta el finançament. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete 
 
El Sr. Albet continua dient que, en tractar-se d’una necessitat de la comarca, hi 
donaran suport malgrat no entén,afegeix, perquè en una moció de l’Ajuntament de 
Cubelles ha de posar que es faci el nou centre de salut de Sitges, motiu pel qual 
demana que es retiri aquest punt. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que Cubelles forma part del Consorci Sanitari del Garraf on 
estan totes les poblacions de la comarca, més Cunit, i que s’ha demanat aquest nou 
centre a Sitges perquè no hi hagi tantes urgències als Camils i a St. Antoni. Comenta 
que no es pot fer la mateixa retallada a tots els hospitals de Catalunya, ja que els 
hospitals de la comarca ja pateixen una sèrie de mancances d’inici i que com a 
ciutadans no podem acceptar aquestes retallades. 
 

El Sr. Albet reitera que el 20% de retallada ve des de Madrid i recorda que a l’estiu hi 
havia plantes tancades a l’hospital dels Camils i no era CIU qui governava. Afegeix 
que no es pot dir que no es poden fer retallades i des de Madrid no donar els recursos 
a la Generalitat perquè pugui mantenir la qualitat de la sanitat. 
  
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 16 vots a favor ( 4 del PSC, 1 d’ERC, 3 
d’ICV, 4 de CIU, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 del Sr. Coch), 1 abstenció ( d’EC-FIC) i cap vot 
en contra. 
 
9. ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del regidor no adscrit 
 
1.  El Sr. Coch prega que les lleis que es facin en matèria d’Educació i Sanitat es 
blindin d’alguna manera perquè no canviïn en funció del govern que hi hagi a la 
Generalitat. 
 
Tot seguit el Sr. Coch diu que no es tornarà a presentar com a regidor a cap de les 
forces polítiques i s’acomiada agraint a la gent de Cubelles haver-li permès estar 16 
anys com a regidor així com a les persones que l’han ajudat a ser regidor, malgrat que 
seguirà intervenint com a ciutadà en les coses pendents de solucionar com és el cas, 
diu, de l’aclariment dels comptes. Seguidament, desitja molta sort als que surtin elegits 
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i prega que governin quatre anys perquè els cubellencs no es mereixen aquests 
daltabaixos. 

 
Precs del grup municipal del PPC 

 
1. El Sr. Alamán demana que es tingui en compte el servei de la Creu Roja, que és, 
diu, el més aproximat a la gratuïtat, abans d’adjudicar el servei de vigilància a les 
platges per a aquest any. 
 

Precs del grup municipal d’ ICV 
 

1. El Sr. Lleó comenta que el 5 de maig comença la campanya electoral i demana que 
els plafons que es col·loquen per a les eleccions siguin un mica grans per què no es 
col·loquin uns sobre els altres, així com fer un “pacte entre cavallers” perquè no 
s’enganxin coses al mobiliari urbà com fanals o contenidors. 

 
Precs del grup municipal del PSC 
 

1. La Sra. Carrasco demana que un cop passades les eleccions es retiri tota la 
propaganda electoral i es netegin els espais utilitzats. 
 

     Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 
 
1. La Sra. Martínez, en relació al Decret de l’Alcaldia núm. 299 demana que se’ls faci 
arribar el detall dels documents eliminats i pregunta: A què fa referència aquesta 
documentació ? quin és el motiu de la seva eliminació? 
 
2. La Sra. Martínez, referent al Decret de l’Alcaldia núm. 324 , pel qual s’aprova la 
minuta del despatx Quatrecasas per assessorament i actuacions en defensa de la 
secretària general, pregunta: Quina és la causa de la defensa? 
 
3. La Sra. Martínez, en relació al Decret de l’Alcaldia núm. 334, en que l’Ajuntament ha 
comparegut als jutjats per un contenciós administratiu interposat per l’empresa 
Building Factory per reclamació d’interès de demora i pagament  de les factures, 
demana se’ls faci arribar l’import dels interessos de demora i el motiu d’aquesta 
demora en el pagament de les factures. 
 
4. La Sra. Martínez comenta que el parc de Santa Maria disposava d’una pista per a 
jugar a bàsquet i a futbol i que ara s’ha substituït per una pista de circulació vial per a 
les escoles, per la qual cosa pregunta: Quins són els motius d’aquest canvi d’opinió i                
d’ ocasionar aquest sobrecost?  
 
5. La Sra. Martínez diu que ha arribat als domicilis de Cubelles la revista “Memòria de 
gestió municipal” amb publicitat subliminal i assignant-se com a pròpies, afegeix, coses 
que no corresponen a l’Ajuntament i d’altres que són treballs iniciats en altres 
legislatures. Per tot l’exposat pregunta: Per què no s’ha  repartit  la revista  municipal         
“l’ Ajuntament informa” des de fa dues edicions, revista on hi tenien cabuda tots els 
grups del Consistori per a expressar les seves opinions? Quin preu han pagat tots els 
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ciutadans per a llegir uns contes publicats? 
 
6. La Sra. Martínez explica que al Ple del mes de febrer preguntaven sobre el  registre 
d’entrada 2009/15828 de 28 de novembre i demanaven que se’ls contestés abans 
d’acabar la legislatura, però que no s’ha fet. 
 
   Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete comenta que els hagués agradat acabar aquesta legislatura amb 
el port i l’hotel construïts, amb la piscina coberta que Cubelles es mereix i amb un 
enllumenat i asfaltat dignes als carrers. Per tot això diu que no té sentit que formulin 
preguntes sense resposta. 
 
   Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1. La Sra. Fonoll pregunta: Quin procediment s’ha dut a terme davant la possibilitat 
d’adjudicar a les AMPAS la realització de l’esplai d’estiu, quan fins fa poc la duien a 
terme entitats lúdico-culturals del municipi? 

 
Preguntes del grup municipal d’ ICV 
 

1. El Sr. Narcís Pineda pregunta: A què  és degut el canvi de la zona lúdica del parc de 
Sta. Maria? I donat que es tracta de l´últim Ple de la legislatura, demana que se’ls 
respongui ara. 
 
El Sr. N. Pineda dóna les gràcies a la gent que els ha seguit a tots els Plens i a la gent 
de Ràdio Cubelles per la feina feta. 
 
El Sr. Lluís Pineda diu de forma literal : “Al final d’aquesta legislatura 2007-2011, al 
meu comiat manifest: dono les gràcies a tots els regidors i regidores que hem 
compartit govern i oposició, funcionaris i treballadors per l’amistat a la meva persona, a 
tot el poble de Cubelles, col·laboradors, entitats, empreses i altres: gràcies. Marxo molt 
content per haver pogut representar el poble de Cubelles durant tots aquests anys. No 
obstant lamento molt no haver pogut acabar la legislatura de la mateixa manera que 
vaig començar, formant part del govern. Jo, Lluís Pineda, he nascut a Cubelles i visc a 
Cubelles, deixo la política de la primera línia a Cubelles després de 33 anys i havent 
estat el primer alcalde de la democràcia i regidor d’esports vàries ocasions i com a 
representant de Convergència Democràtica de Catalunya en aquest Ajuntament de 
Cubelles i, perquè quedi clar, que sàpiguen els ciutadans de Cubelles que a dia d’avui 
no comparteixo ni reconec els nous representants de CIU d’aquesta vila de Cubelles. 
Moltes gràcies”. 
 
El Sr. Albet diu que el Sr. Lluís Pineda no és propietari de cap grup polític i que 
properament serà expulsat del grup de CIU per les seves actituds. Afegeix que 
lamenta que el Sr. Pineda no hagi acabat aquest Ple dignament. 
 
La Sra. Alcaldessa demana que no s’entri en debats ni faltes de respecte. 
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El Sr. Albet diu de forma literal : “Durant 16 anys he estat encapçalant el grup de CIU 
dins un procés bàsic i participatiu en que hem estat a govern i oposició i el nostre grup 
crec que ha sabut estar dignament tant en un lloc com en un altre. Tothom té un 
procés i el procés per part meva crec que ha finalitzat” 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Miquel. 
 
El Sr. Albet continua dient: “ A l’igual que vaig estar dins el món de l’ensenyament com 
a director i diferents càrrecs i vaig considerar que estava acabat i em vaig dedicar al 
servei com a polític i al servei del nostre municipi. Aleshores, enguany, tancaré la llista 
del grup de CIU i dono pas a la gent jove i a la gent que tindrà la capacitat de tirar 
endavant un grup ferm i democràtic com és el de CIU.” 
 
La Sra. Alcaldessa dóna les gràcies a tots els que els han acompanyat en aquest 
recorregut i encoratja a seguir i pensar en la població i els vilatans. Afegeix que els que 
ja no hi seran com a polítics continuaran sent vilatans i es seguiran escoltant totes les 
seves suggerències que segur, diu, seran molt bones. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel regidor no adscrit 

en el ple ordinari del 21 de març de 2011 
 

1. El Sr. Coch comenta que davant la benzinera hi ha un espai ocupat per vehicles de 
segona mà que estan en venda i donat que estan ocupant la via pública pregunta: 
Es pot regular això? Paguen alguna cosa per fer aquesta ampliació de la seva 
activitat? 
 

Es tracta de vehicles que estan a nom de particulars, per la qual cosa no es pot 
demanar que els retirin atès que no existeix una ordenança reguladora en aquesta 
matèria.  

 
2. El Sr. Coch pregunta: Es té en compte l’accés al port cada cop que es fan reunions i 

modificacions tenint en compte que  actualment només té el pont de la tèrmica? 
 

Cal aclarir la pregunta. No s’entén a què es refereix per “reunions” i “modificacions”. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
en el ple ordinari del 21 de març de 2011 

 
1. La Sra. Martínez diu que el 31 d’octubre de 2010 va finalitzar el termini per a 

adaptar els reductors de velocitat i les bandes transversals d’alerta a la normativa 
vigent i que l’Ajuntament de Cubelles no només no ho ha fet sinó que n’ha seguit 
instal·lant d’altres que tampoc compleixen la normativa com són, diu, els de la 
carretera de Mas Trader o els de la Mota de Sant Pere. Per tot això pregunta: Com 
és possible que l’Ajuntament incompleixi reiteradament les normatives que es 
dicten? Qui és el responsable polític d’aquest incompliment? Quin sobrecost tindrà 
per a l’Ajuntament l’adequació d’aquests reductors de velocitat que s’han construït 
sense seguir la normativa del Ministeri de Foment? 
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L’ordre ministerial (OM 3053/2008, “Instrucción técnica para la instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la red de 
carreteras del estado”) només afecta a carreteres de la xarxa de carreteres de 
l’estat i no a traçats urbans. Tot i això, les noves bandes reductores de velocitat, 
com la instal·lada entre la deixalleria i l’IES Les Vinyes, compleixen aquesta ordre. 

 
2. La Sra. Martínez comenta que  l’actuació del camí del marge dret de la riera des de 

la C-31 a l’Onze de setembre ha comportat la instal·lació d’una quantitat de llums 
que considera desmesurada i pregunta: Amb quins criteris s’ha seleccionat aquest 
tipus d’enllumenat? És necessària tanta despesa amb tants llums per a il·luminar un 
camí que gairebé no el fa servir ningú? És normal que en aquest camí hi hagi tants 
punts de llum i per contra al parc del Pg. Fluvial amb l’Onze de setembre no hi hagi 
ni un sol punt de llum? 
 

La llum que s’ha posat és d’unes balises ornamentals i són de baixa potència. El 
seu consum és reduït. El que es farà es posar un temporitzador per tal que aquesta 
llum només estigui unes hores durant la nit i no tota la nit. 

 
3. La Sra. Martínez diu que a la Junta de Govern Local del 14 de juliol del 2010 es van 

adjudicar les obres d’adequació del riu Foix a l’empresa Panasfalto per un import de 
580.000 € i que a suggeriment de l’ACA i de Medi Natural es va modificar el 
projecte suprimint algunes partides d’obra. Afegeix que malgrat aquesta supressió 
hi ha hagut un sobrecost en l’execució de 85.000, que va ser aprovat, diu, malgrat 
l’informe desfavorable de Secretaria i Intervenció. Per tot l’exposat pregunta: Ens 
poden donar alguna explicació d’aquestes incongruències? És lícit pagar més per 
menys? És legal aprovar una despesa amb l’informe desfavorable de Secretaria i 
Intervenció?Quins pactes hi ha hagut entre aquesta empresa i l’equip de govern? 
 

El problema és degut al criteri en relació a la interpretació del que és una 
modificació d’un projecte segons el que preveu la legislació de contractes. Per part 
del director de l’obra i arquitecte municipal, es va fer una interpretació del que es 
modificació del contracte en el sentit més “ampli”, per tal d’incloure partides d’obra 
no previstes en projecte.  
 
L’article 202 de la LCSP regula, entre d’altres, que només es pot introduir 
modificacions per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes. Aquestes 
modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tenen la 
consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no 
es puguin integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest o que 
consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament 
independent  
 
En cas de no haver-se executat aquestes partides d’obra, que en total pugen amb 
IVA fins a 97.000€, s’hagués perdut la mateixa quantitat de diners de la subvenció 
amb que es finançava l’obra. Cal recordar que aquesta obra es va adjudicar amb 
una baixa d’un 40% aproximadament. 
 
Si el cost del contractes s’incrementa és perquè també ho fa el projecte, s’han 
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d’executar partides noves no incloses inicialment.  
 
L’informe desfavorable no es refereix a la despesa ja que aquesta ve justificada per 
un increment d’obra a executar.  
 
El que hi ha entre l’empresa i l’Ajuntament és un contracte administratiu que s’està 
executant i complint. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

en el ple ordinari del 21 de març de 2011 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta: Quan es té previst pagar els restauradors que van 

participar a la xatonada? 
 

La Sra. Alcaldessa diu que des que des de que es signa el Decret es triga un parell 
o tres de dies fins a fer la transferència. Seguidament, dóna la paraula la Sra. 
interventora qui comenta que els pagaments es fan per transferència i que han 
d’estar realitzats. 

   
2. La Sra. Navarrete comenta que al Ple passat va haver el compromís d’entregar als 

regidors l’ inventari municipal en suport informàtic però que no l’han rebut. 
 

La secretària general explica que al Ple del mes d’abril passarà la rectificació de 
l’inventari; que no hi ha cap problema en lliurar-los l’actual, però com que és del 
2003 no està actualitzat. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 

en el ple ordinari del 21 de març de 2011 
 

1. El Sr. Lleó comenta que espera que el compromís que ha pres la Sra. Alcaldessa 
d’arreglar l’enllumenat de la urbanització La Gaviota no sigui electoralista perquè és 
una cosa molt necessària. 

 
La Sra. Alcaldessa respon que, com a veïna d’aquesta urbanització, és la primera 
que pateix aquests problemes i afegeix que ja s’han fet dos treballs en alguns 
carrers, però que s’ha de canviar tot perquè tenen la obligació de donar llum a tots 
els veïns. 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22:15 hores.  
 


