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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE MARÇ 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 21 de març de 2011, a les 20:15 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.  
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Hi assisteixen també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació. 
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 FEBRER DE 2011 
 
La Sra. Carrasco comenta que al quart paràgraf de la pàgina 52 de l’acta, 
 
On diu :  
 
“El complement d’activitat” 
 
Ha de dir : 
 
“ El compromís d’activitat” 
 
Es sotmet a votació l’ acta  i s’aprova per 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. Ràdio Cubelles commemora el 22 de març els seus 30 anys 
 
L’emissora municipal Ràdio Cubelles celebra demà el seu 30è aniversari amb un 
programa especial que s’emetrà en directe de 12 a 13.30 h.  
 
Després de la publicació del llibre “Ràdio Cubelles. 25 anys de l’emissora municipal 
degana del Garraf”, la direcció de l’emissora, d’acord amb el personal i l’equip de 
col·laboradors, ha decidit traslladar la celebració de l’aniversari a la data que s’ha 
constatat que es van començar les emissions. 
 
Ràdio Cubelles prepara un seguit d’activitats per commemorar els 30 anys, que 
començaran aquest divendres amb la celebració de la tradicional trobada de 
col·laboradors i el dia 2 i 3 d’abril amb la marató “30 anys, 30 hores”, com a activitats 
principals. 
 
2.2. Enllumenat de la urbanització La Gaviota 
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Hi ha problemes amb l’enllumenat de la urbanització La Gaviota i s’està treballant per 
a poder solventar aquesta problemàtica amb la major agilitat possible. La contractació i 
la partida pressupostària és el que està fent que es retardi una mica, no obstant 
prenem el compromís de que es continuarà treballant i que el més aviat possible 
estarà solucionat perquè és un interès de tot el consistori que totes les urbanitzacions 
tinguin l’enllumenat que han de tenir. 
 
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 núm. 1282 a 1285 de l’exercici 2010 i núm. 118 a  226 de 
l’exercici 2011 de la legislatura 2007-2011:  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
No n’hi ha. 
 
5.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2011, MODALITAT TRANSFERÈNCA DE CRÈDIT I BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST , EXPEDIENT 2222/05/11. 
 
Atesa la Proposta de modificació del pressupost proposada per l’Àrea de Serveis a les 
persones per tal de poder fer front a la subvenció de l’entitat parròquia de Santa Maria 
de Cubelles. 
 
Atès que hi ha partides pressupostaries quina disminució no pertorba el funcionament 
dels servei corresponent, d’acord amb allò exposat ala proposta de modificació 
corresponent. 
 
Atès que aquesta aportació no estava contemplada en les Bases d’execució del 
Pressupost. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2011. 

 
Vista la proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i l’Informe d’Intervenció núm. 
8/11, de 11 de març, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/05/11, modalitat 
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tranferència de credit següent : 
 
 

 
MODALITAT : TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 
 
             En menys 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIÓ IMPORT 

60 231 48000 AJUTS SOCIALS 3.000.-€ 

TOTAL 3.000.-€ 

           
            En més 
 

ORG FUN ECON DESCRIPCIÓ IMPORT 

60 231 48950 ENTITATS DIVERSES 3.000.-€ 

TOTAL 3.000.-€ 

 
Segon.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost incorporant en 
l’Annex  I - detall de subvencions dins l’àrea de serveis a les persones el següent : 
 
  

60 231 48950 ENTITATS DIVERSES 

NIF R0800282F Parroquia de Santa Maria de Cubelles                            3.000.-€ 

 
 

Tercer.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
La Sra. Carrasco explica la proposta i diu que anirà acompanyada d’un conveni i a 
continuació llegeix els compromisos de l’esborrany del mateix. 
 
El Sr. Coch pregunta si és el primer cop que es dóna aquesta subvenció a la parròquia 
i quins són els terminis de presentació per a demanar subvencions. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que aquests 3.000 € serviran per a comprar aliments de 
primera necessitat; que són les assistents socials les que donen l’informe a Càritas i 
que l’ Ajuntament té el banc d’aliments Càritas els reparteix.  
 
La Sra. Martínez  diu que hi donaran el seu suport, però que l’aportació per part de 
l’Ajuntament aquests anys ha estat zero, a excepció de la que s’està fent ara. 
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Seguidament, destaca que l’Ajuntament ha rebut subvencions d’ens supramunicipals  
per a ajuts socials i que no s’ha destinat res a Càritas. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que mai s’ha donat cap subvenció, però que s´han fet  
aportacions durant mesos donant menjar a veïns d’aquest municipi perquè Càritas no 
arriba a totes les famílies, i que ara s’ha fet aquest complement perquè Càritas 
segueixi donant els aliments amb el reforç de l’Ajuntament. 
 
A petició de la Sra. Alcaldessa es transcriu de forma literal la següent intervenció :  
 
La Sra. Martínez diu de forma literal : “Sra. Alcaldessa, jo lamento que a vostè li sàpiga 
molt de greu escoltar les veritats que estàvem dient des d’EC-FIC. El cas és que el 
problema greu de crisi de moltes famílies que tenen seriosos problemes per a obtenir 
aquests aliments el tenim ara i , en tot cas, dir-li, Sra. alcaldessa, que suposant que 
això és veritat ,cosa que no és així, jo li parlo del problema que tenim ara. Per part de             
l’ Ajuntament s’han rebut ajuts supramunicipals i a Càritas li ha arribat zero euros, per 
part de l’Ajuntament aquests quatre anys no hi ha hagut cap partida de subvenció 
destinada a Càritas i a aquestes famílies cubellenques que necessitaven aquests ajuts 
i si això no és així desmenteixi-ho o demostri-ho vostè però el que li estic dient és tan 
cert com l’aigua”. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que els treballadors que van fer vaga van donar 9.000 € a 
Càritas. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
ÀREA D’ECONOMIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CANVI SOCIAL 
 
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL QUE HA DE REGIR EN 
L’EXERCICI 2011. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar el calendari fiscal per a la recaptació tributària de l’any 
2011, de tributs no delegats 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2011. 

 
En virtut de les atribucions que tinc conferides, d’acord amb l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 
proposo al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2011 en quan a 
tributs no delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma següent: 
 
A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PUBLIC I INDUSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS  (MERCAT) 
 
Període voluntari. Del 6 de maig al 8 de juliol 
 
B) LES MODALITATS D’INGRÉS 
 
A qualsevol agència de l’entitat col·laboradora 
 

Caixa d’Estalvis del Penedès    
Núm. de compte   2081 0027 46 3110000075 

 
C) ELS LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
A qualsevol de les agències de l’entitat col·laboradora, en horari bancari d’obertura al 
públic. 
 
D) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
SEGON.- Publicar l’EDICTE d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la 
Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
A petició de la Sra. Alcaldessa es transcriu de forma literal la intervenció de la Sra. 
Martínez, amb el següent tenor literal: “A l’anterior Ple ja preguntàvem en referència a 
aquest tema i , per tant, ara ens agradaria comentar algunes coses; en primer lloc és 
que es porta a aprovació el calendari fiscal segons el títol d’aquest punt, quan entenem 
que hauria de dir “aprovació, si escau, d’una part del calendari fiscal que ha de regir 
l’exercici 2011” doncs hi manca  l’Ordenança  nº 1,corresponent a l’IBI, la nº 2 ,sobre 
vehicles de tracció mecànica, la nº 5, sobre l’IAE, la nº 11, per taxa de recollida 
d’escombraries, la nº 19, corresponent a la taxa de guals, i ,segons ens consta a la 
resta d’anualitats i segons les actes plenàries, quan s’ha portat a aprovació el 
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calendari fiscal s’ha fet constar sempre la necessitat d’aprovar-lo pel Ple per després 
publicar-lo al BOPB donant un període d’exposició pública, segons marca la Llei, per si 
hi ha al·legacions. Per tant, la primera pregunta que ens sorgeix és : En quin plenari 
s’ha aprovat el calendari fiscal pel 2011?A cap, no s’ha dut a Ple i en conseqüència 
tampoc ha pogut estar publicat per donar el recolzament legal que pertoca, no sabem 
si les lleis han canviat ara o per què es feia abans si no era necessari .Dit això sorgeix 
el segon punt : aquest calendari fiscal ja s’ha fet públic, ja s’ha repartit entre els veïns, 
perquè algú l’ha donat per donat i beneït, acte del tot irresponsable per la qual cosa 
demanaríem al regidor d’Hisenda que fes un exercici de reflexió . El que sobta més és 
que en Comissió Informativa la Sra. Alcaldessa en preguntar-li per aquest punt i sobre 
si hi havia més Ordenances em va respondre que era la Diputació qui establia la resta 
d’aquest calendari i jo, francament, no sé si és que no coneix una altra manera 
d’escórrer el bulto o és que no en sap més però públicament li prego que si vostè no 
ho sap, o bé que calli però que no ens menteixi .La Diputació, en aquest Ajuntament i 
a la resta, l’únic que pot fer , en tot cas, és transmetre a l’ Ajuntament una proposta 
però mai decidir el calendari, perquè no li pertoca a aquest organisme: és                        
l’Ajuntament qui estima o no aquest suggeriment i finalment ho decideix en plenari i 
aquest procediment està manifestat per la mateixa Diputació . No obstant, nosaltres no 
posarem pals a les rodes perquè entenem que aquesta taxa ha de ser gestionada i 
aprovada en plenari però evidentment el nostre vot serà d’abstenció.” 
  
La Sra. Alcaldessa aclareix que la Sra. Martínez li va preguntar si n’hi havia més i que 
ella li va respondre que aquesta era una que s’havia de passar; que també li va 
explicar que encara hi ha cobraments puntuals que s’estan fent i que no són a través 
de la Diputació, com poden ser festes i coses per l’estil. 
 
A petició de la Sra. Martínez es transcriu de forma literal la següent intervenció : 
 
El Sr. Grau diu de forma literal: “Jo no vull entrar en la distorsió electoral que vostè es 
veu obligada a forçar però a vostè l’enganyen quan l’informen, l’han enganyat en el 
punt anterior de Càritas i l’han enganyat en aquest punt. La Diputació de Barcelona no 
decideix el calendari, el decideix l’ Ajuntament de Cubelles i això ho saben tots els 
regidors i regidores , ho sap aquest Ple, la Junta de Govern, ho hem parlat a les 
Comissions Informatives, com no podia ser d’una altra manera. De tot el procediment 
que vostè ha explicat abans jo el que sí li pregaria és que el rectifiqués i reconegués o 
que s’ha equivocat o que està mentint però per un base, és a dir : la única reflexió que 
li puc fer personalment és que si tot aquest procediment que vostè ha estat fent, que 
potser ha estat l’habitual en els últims 25 anys anteriors a les dues últimes legislatures, 
funcionava així, encara no li han explicat que això, per sort, ha canviat. Si no s’hagués 
fet tot el procediment que s’ha fet és evident que estaríem enganyant a tots els 
ciutadans i estaríem cometent una il·legalitat enorme perquè estaríem cobrant uns 
tributs sense haver fet el procediment. Per tant, jo li demanaria que rectifiqués si està 
equivocada o menteix de manera intencionada perquè aquest Ajuntament a través 
d’aquest Ple, dels Òrgans Col·legiats, de la Comissió Informativa, dels informes 
d’Intervenció, dels informes de Secretaria, ha fet, com no pot ser d’una altra manera, 
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totes les passes. S’han aprovat els calendaris fiscals, s’han aprovat les Ordenances 
Fiscals en els seus terminis, s’han publicat, com és obvi, en els seus terminis i jo li 
demanaria per tercera vegada que o rectifiqui aquesta mentida o que rectifiqui el seu 
error perquè no em compromet a mi com a responsable de l’Àrea d’Hisenda sinó que 
compromet a tot aquest Ajuntament i a tots els seus responsables. Per tant, com que , 
encara que jo li expliqui aquest procediment vostè es negarà a reconèixer que ens ha 
enganyat i que vol mentir o que està equivocada, quan jo acabi li demanaria a                   
l’ Alcaldia si la Sra. interventora ens pogués il·lustrar sobre aquest procediment perquè 
vegi vostè si aquesta informació que li arriba és imparcial perquè si li dic jo es negarà a 
creure-la però també li faria un prec que és que no ens obligui a entrar en aquesta 
distorsió electoral, és a dir: quan vostè ha parlat m’han vingut a la memòria unes 
declaracions que ha fet fa poc, fa unes setmanes, que “no sabem com ens trobem            
l’Ajuntament”; com a titular de premsa és molt interessant però ara em preocupo 
perquè és veritat : amb les seves dues últimes intervencions demostra que no sap què 
passa a l’Ajuntament, però és que porta quatre anys de legislatura, per tant : o vostè 
ens enganya o vostè s’equivoca però li demanaria si us plau que no fes de la mentida 
els seus arguments principals i demanaria, si us plau, que la interventora expliqués 
quin ha estat el procediment que fa que el procés de cobrament dels tributs sigui 
impecable.” 
 
A petició de la Sra. Alcaldessa es transcriu de forma literal la següent intervenció :  
 
La Sra. interventora diu de forma literal : “A l’expedient hi consta la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona que ha realitzat la Diputació de Barcelona com a 
organisme en el que s’han delegat la gestió dels tributs; el que consta és l’edicte o 
l’anunci de cobrança i d’exposició pública de padrons en el que es publica el 10 de 
desembre de 2010 la resolució que va fer la gerència de l’Organisme de Gestió 
Tributària en data 22 de juny de 2010 i en el que annexen pel municipi de Cubelles el 
termini en el qual es preveu realitzar el cobrament de totes aquelles taxes i impostos 
que estan delegats,  que són l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost 
sobre béns immobles urbans, l’impost de béns immobles de característiques especials, 
l’impost sobre béns immobles rústics, la taxa de recollida d’escombraries, la taxa 
d’escombraries comercials, la taxa pel manteniment del cementiri municipal, la taxa 
d’entrada de vehicles guals i l’ IAE. En aquest anunci de cobrança el que fan és 
detallar les dates en les que es procedirà al cobrament, per tant el que ens trobem és : 
per un lloc està com a padró aprovat i publicat al l’edicte de 10 de desembre de 2010 i 
era evident que era necessari fer la publicació en quant allò que no està delegat que 
és la proposta que han preparat els Serveis Econòmics i  que es troba a debat en 
aquest moment. L’objectiu del calendari fiscal és fixar unes dates que puguin ser de 
coneixement de tothom , per tant s’entén que amb la publicació que ha fet l’Organisme 
quant als tributs delegats està complint amb aquesta preceptiva regulació i pel que fa a 
la Corporació en el moment  en el que s’hagi aprovat el calendari fiscal, en quant a 
tributs no delegats, es procedirà a la seva publicació i , per tant, també serà de general 
coneixement.”           
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La Sra. Martínez diu que es remet al punt 10 del Ple del desembre de 2009 on es van 
aprovar tant els delegats com els no delegats que és, afegeix, com s’ha fet sempre. 
  
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 del PSC, 1 d’ERC,  4 
de CIU i 1 del Sr. Coch), 7 abstencions (3 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC i ) i 
cap vot encontra. 
 
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA I SERVEIS A LES PERSONES 

 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE L’EDIFICI DE LA SOCIETAT 
CULTURAL I RECREATIVA L’ALIANÇA DE CUBELLES COM  A BÉ CULTURAL 
D’INTERÈS LOCAL. 
 
D’acord amb Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 
1807, d’11.10.1993) s'estableixen tres categories de protecció, comunes a béns 
mobles, immobles i immaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns 
catalogats i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit 
per l'article 1.  
 
D'acord amb la competència reconeguda pel Tribunal Constitucional en la dita 
Sentència 17/1991, s'atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de declarar els 
béns culturals d'interès nacional, la categoria de protecció de major rang, que es 
correspon amb la dels béns d'interès cultural definida per l'esmentada Llei del 
patrimoni històric espanyol. 
 
La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del patrimoni cultural de menor 
rellevància, els béns catalogats, els instruments de protecció i de control dels quals 
recauen principalment en els municipis. 
 
Aquesta figura es denomina béns culturals d'interès local. En relació amb els béns 
immobles d'interès nacional, la Llei regula diferents figures de protecció, en funció de 
la  tipologia del bé. Els béns immobles d'interès local no només poden ésser 
catalogats en el marc d'aquesta Llei, sinó que també s'esmenten els mecanismes de 
protecció regulats per la legislació urbanística.  
 
D’acord amb l’article 3 . Col·laboració entre les administracions públiques. 
 
-1. En l'exercici de llurs competències respectives, l'Administració de la Generalitat, els 
consells comarcals i els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni 
cultural català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, l'acreixement, 
la difusió i el foment d'aquest patrimoni, i han d'estimular la participació de la societat, 
per la qual cosa s'han de dotar dels mitjans materials i personals adequats. 
 
-2. Les administracions públiques han de col·laborar perquè les competències 
respectives siguin exercides, en l'àmbit d'aquesta Llei, de la millor manera possible. 
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-3. Els consells comarcals i els ajuntaments han de comunicar immediatament a 
l'Administració de la Generalitat qualsevol situació de perill en què es trobin els béns 
integrants del patrimoni cultural. 
 
-4 . L'Administració de la Generalitat ha d'informar els consells comarcals i els 
ajuntaments corresponents de les actuacions que dugui a terme en aplicació d'aquesta 
Llei. 
D’acord amb l’article 17 Catalogació de béns immobles 
 
-1. La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns 
culturals d'interès local. 
 
-2. La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple 
de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell 
comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de dur a 
terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha 
de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural. 
 
-3. L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al 
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
-4. La declaració d'un bé cultural d'interès local únicament es pot deixar sense efecte si 
se segueix el mateix procediment prescrit per a la declaració i amb l'informe favorable 
previ del Departament de Cultura. 
 
-5. Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments arqueològics del 
terme municipal que han estat declarats espais de protecció arqueològica. 
 
L’edifici de l’Aliança està inclòs en el catàleg i pla especial de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic i ambiental de Cubelles aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en data 2 de febrer de 2044. 
 
S’ha sol·licitat a l’Institut d’Estudis Penedesencs un informe tècnic sobre el valor 
històric de l’edifici de la Societat Recreativa i Cultural l’Aliança. Aquest informe ha estat 
elaborat conjuntament per Joan Vidal, en qualitat de president del Grup d’Estudis 
Cubellencs “Amics del Castell” i per Núria Jané, en qualitat de Tècnica auxiliar arxivera 
de l’Ajuntament de Cubelles i validat per Ramon Arnabat i Mata, Doctor en Història per 
la Universitat Pompeu Fabra,  en qualitat de president de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. Informe que han presentat a l’Ajuntament de Cubelles mitjançant 
Registre d’Entrada 1023 en data 26 de gener de 2011 i que s’adjunta i forma part 
d’aquest expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 06/11 de data 14 de març de 2011. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2011. 

 
Per tot això es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

Primer.- Declarar l’edifici de la Societat Cultural i Recreativa l’Aliança com a bé cultural 
d’interès local. 
 
Segon.- Notificar-ho al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Rambla 
de Santa Mònica, 8 08002 Barcelona que faci la inscripció de l’edifici de la Societat 
Recreativa i Cultural l’Aliança en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i a la Societat 
Recreativa i Cultural l’Aliança de Cubelles amb domicili a la pl. de la Font, 11 08880 de 
Cubelles. 
 
Tercer.- Comunicar-ho als Serveis Tècnics Municipals i al Departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
La Sra. Carrasco explica la proposta 
 
El Sr. Coch diu que des del 2004 fins avui s’hi han fet diverses actuacions però que 
aquest pas s’hauria d’haver fet abans per algun dels governs anteriors. 
 
La Sra. Martínez manifesta el suport d’EC-FIC a la proposta i espera que l’aprovació 
d’aquest punt contribueixi a sol·licitar els ajuts necessaris. 
 
La Sra. Navarrete diu que és motiu de felicitació poder recuperar aquest espai 
emblemàtic i espera que es recuperi l’esperit d’aquesta societat. 
 
El Sr. Lleó diu que a la legislatura 1995-1999 es va fer el Catàleg de Patrimoni Històric 
i Protegit, al qual hi havia l’ Aliança i una sèrie de cases i afegeix que si aquest catàleg 
hagués passat a ser un bé cultural d’interès local aquestes cases haguessin estat 
protegides. Malgrat l’ exposat agraeix el pas que s’ha fet. 
 
El Sr. Albet diu que es tracta d’un pas endavant envers la protecció del patrimoni del 
poble però considera que seria necessari un protocol de col·laboració entre 
l’Ajuntament  i aquesta entitat privada perquè és lògic que el diner públic reverteixi en 
tot el poble. 
 
La Sra. Carrasco diu que BCIL també es podia haver fet el 2004, quan es va aprovar el 
Catàleg; seguidament, explica  que segons la  Llei de Patrimoni Cultural Català es va 
fer un informe especial que avala el valor històric de l’Aliança però que això no vol dir 
que qualsevol casa que estigui dins el Catàleg de Patrimoni Històric pugui ser BCIL. 
Finalment diu que hi ha un protocol d’actuació que es va fer amb l’ Aliança per a poder 
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fer efectiva la subvenció de la Diputació de Barcelona. 
 
El Sr. Lleó comenta que el patrimoni de Cubelles necessita protecció perquè alguns 
béns no acabin a terra. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
ÀREA DE TERRITORI, PLANEJAMENT I CIUTAT SOSTENIBLE 

 
 8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
DEL PORT ESPORTIU DE CUBELLES. 

En sessió de data 19 d’abril de 2010, el Ple de l’Ajuntament, acordà per la majoria que 
requereix la Llei, aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu 
de Cubelles, que incorpora les prescripcions realitzades durant el període d’informació 
pública i consulta per les diverses administracions públiques en raó de llurs 
competències. 
 
Vist que en data 21 de desembre de 2010 i registre de sortida 2010/040832/ la  
Direcció General d’Urbanisme va notificar a aquesta corporació l’acord de la sessió de 
data 16 de desembre de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
que va resoldre aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del port esportiu de 
Cubelles, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents:ç 
 
 Incorporar les condicions de l’informe del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 

Marí, que bàsicament consisteixen en: 
 

-  Modificació de la zona d’aparcaments de la zona de ponent, en el sentit de 
suprimir filera més pròxima a la platja determinant que el seu ús estarà vinculat 
a l’ús públic portuari i no turístic. 

- Presentació de Pla de Dragats, inicial i de manteniment, per a la neteja del 
canal i de la bocana. 

- Implementació de les condicions de l’estudi d’avaluació ambiental i de les 
condicions addicionals de la declaració d’impacte ambiental del 4/07/2006. 

- Establir en el text del Pla el compromís de que només es permetran usos de 
naturalesa directament relacionats amb les activitats portuàries o amb la 
utilització del mar. 

- Inclusió del text “seria beneficiós per al transport sedimentari la execució de 
nous emissaris per a la central tèrmica de Foix, permetent una futura ampliació 
del port”. 
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 Suprimir el paràgraf de l’article 15 de la normativa que permet superar el sostre 
màxim permès per usos comercials, recreatiu, restauració i serveis sempre que no 
se superi conjuntament el màxim permès. 

 
Atès que el present text refós es promou en concordança amb el que determina el 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC d’ara endavant). 
 
Atès l’informe favorable emes pels serveis tècnics municipals de data 14 de març de 
2011, en relació al Text refós del Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles, 
que en relació a les prescripcions a incloure en el text refós indica el següent: 

““(...)La 1a es refereix a la inclusió de les condicions del darrer informe del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí.  
 
La 2a es refereix a la supressió d’un paràgraf de l’article 15 de la normativa del PEU en relació 
al sostre màxim permès. En relació a aquest tema, indicar que és quelcom que els redactors 
del PEU afegeixen habitualment al planejament derivat, consistent en que el sostre d’usos 
comercial, recreatiu i serveis es pot incrementar a l’establert, sempre i quan no es superi 
conjuntament el sostre màxim permès del PEU. Aquest afegit, en cas que no s’esgoti el sostre 
dels altres usos, dona flexibilitat. Malgrat això, la seva supressió no comporta cap modificació 
en l’assignació establerta a aquest usos, simplement el limita a l’establert.  En conseqüència 
s’ha procedit per part dels redactors a la seva supressió. 
 
En relació a la 1a prescripció requerida per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
es refereix a l’informe de Costes de l’Estat de data 19 d’octubre de 2010 que bàsicament es 
concretava en 5 punts: 
 
1.1. Modificació de la zona d’aparcaments de la zona de ponent, confrontada amb la platja de 

les Gavines. El PEU contempla dues fileres d’aparcaments a banda i banda del carril per 
a trànsit rodat i des del Ministeri es requereix la supressió de la filera més pròxima a la 
platja, determinant que el seu ús estarà vinculat a l’ús públic portuari i no turístic. Així 
com per a una millor integració paisatgística, plantar dues fileres d’arbres i palmeres. En 
relació a aquest punt, es considera un contrasentit, dels molts que ha patit aquest PEU, 
manifestat en el fet que l’informe reclamat per l’Alcaldia des de setembre de 2010 a Ports 
de la Generalitat, emès en data 30 de novembre de 2010 justifiqui i sigui favorable a 
mantenir aquestes places, justificant la seva necessitat, i “valorant positivament” el seu 
manteniment. Altrament, el seu emplaçament per la configuració del port és considerada 
encertada pels redactors del PEU i l’enginyer del projecte, atès que estan confrontades 
als amarradors públics tarifats ubicats darrera els locals comercials. En conseqüència,  i 
a fi i efecte de donar compliment a l’informe del ministeri, s’ha suprimit la filera 
d’aparcaments de ponent i s’ha eixamplat la vorera existent davant dels locals, 
anteriorment de 3 m, mantenint l’ocupació projectada inicialment.   
 

1.2. Presentar un Pla de Dragats, inicial i de manteniment, per a la neteja del canal i de la 
bocana. En aquest punt, els tècnics sota signants consideren que no procedeix aquest 
requeriment, atès que d’acord a la normativa sectorial, s’entén que aquesta 
documentació no correspon ni s’hauria d’incloure dintre de l’àmbit d’un PEU. Malgrat això 
l’enginyeria redactora del projecte constructiu del port, ha facilitat aquesta documentació, 
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tant de dragatge com de dinàmica litoral, documentació que ja estava realitzada de forma 
detallada i s’havia presentat conjuntament amb la sol·licitud de la concessió amb 
anterioritat al Ministeri. En relació a la destinació i dipòsit dels llims i sorres provinents del 
dragatge, la documentació contempla allò que estableix el Pla de Dragatges dels Ports 
de Catalunya, determinat les zones més pròximes al Port establertes (banda de llevant 
de la platja de la Mota de Sant Pere i banda de llevant de la Platja Llarga). Sense 
perjudici, el caràcter de provisionalitat d’aquest document, atès que d’acord amb la 
normativa sectorial, cada cop que es realitzi un dragatge s’haurà de requerir una 
autorització preceptiva, a on en última instància Ports de la Generalitat establirà els destí 
de l’extracció. 
 

1.3. Implementar les condicions de l’estudi d’avaluació ambiental i les condicions addicionals 
de la declaració d’impacte ambiental del 4/07/2006. En aquest extrem, indicar que 
s’havien implementat, només restava indicar-ho al PEU. 
 

1.4. Establir en el text del Pla, el compromís de que només es permetran usos de naturalesa 
directament relacionats amb les activitats portuàries o amb la utilització del mar. L’actual 
PEU, als edificis comercials establia els usos: comercial, recreatiu, restauració i serveis. 
Probablement, aquest punt respon a la possible inquietud que poden generar els usos 
“recreatius” per tota la problemàtica que han generat a altres instal·lacions portuàries. En 
aquest extrem, procedeix si menys no, deixar constància que, per part de la societat que 
ha demanat la concessió -Grup Marítim Metropolità-, no hi ha cap tipus d’interès en 
establir o permetre activitats de caràcter recreatiu (discoteques), com tampoc existeix 
aquesta voluntat per part de la corporació. En aquest sentit, es manifesta que per part 
dels serveis tècnics municipals s’ha consultat directament als redactors a Madrid, per 
establir si dintre d’aquest usos relacionats i vinculats amb les activitats portuàries 
s’inclouen els usos de restauració (bars i restaurants) obtenint una resposta afirmativa. 
En conseqüència, els redactors del PEU han recollit en sentit afirmatiu la limitació d’usos, 
amb el ben entès i matisant-se que dintre d’aquest usos, s’inclouen usos comercials, de 
restauració i serveis vinculats i relacionats amb les activitats portuàries.   
 

1.5. El darrer punt de l’informe, consistent en la inclusió del text “seria beneficiós per al 
transport sedimentari la execució de nous emissaris per a la central tèrmica de Foix, 
permetent una futura ampliació del port”. En aquest punt els tècnics sota signants 
considera novament que no procedeix aquest extrem dintre de l’àmbit del PEU. A més a 
més, aquesta ampliació suposaria una reforma i substitució de l’actual escullera amb 
conodifusors per una de nova amb cota 4,5 m, canvis de concessió, adscripció, etc. 
Sense entrar a valorar de per on passarien aquestes noves conduccions per a 
subministrament d’aigua de la central tèrmica i la seva afectació per al municipi. Malgrat 
tot, s’ha inclòs el redactat al text de la refosa del PEU. (...)” 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2011. 

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 del següents: 
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ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el text refós del Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de 
Cubelles, que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 16 de desembre de 2010 següents: 

 Incorporar les condicions de l’informe del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí, que bàsicament consisteixen en: 
-  Modificació de la zona d’aparcaments de la zona de ponent, en el sentit de 

suprimir filera més pròxima a la platja determinant que el seu ús estarà vinculat 
a l’ús públic portuari i no turístic. 

- Presentació de Pla de Dragats, inicial i de manteniment, per a la neteja del 
canal i de la bocana. 

- Implementació de les condicions de l’estudi d’avaluació ambiental i de les 
condicions addicionals de la declaració d’impacte ambiental del 4/07/2006. 

- Establir en el text del Pla el compromís de que només es permetran usos de 
naturalesa directament relacionats amb les activitats portuàries o amb la 
utilització del mar. 

- Inclusió del text “seria beneficiós per al transport sedimentari la execució de 
nous emissaris per a la central tèrmica de Foix, permetent una futura ampliació 
del port”. 

 
 Suprimir el paràgraf de l’article 15 de la normativa que permet superar el sostre 

màxim permès per usos comercials, recreatiu, restauració i serveis sempre que no 
se superi conjuntament el màxim permès. 

 
SEGON.-  Determinar que les alteracions introduïdes respecte a l’aprovació provisional 
no són canvis substancials, tal i com preveu l’article 112.4 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
 
TERCER.- Inserir edicte de l’aprovació del text refós en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
 
QUART.- Trametre per triplicat el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, als efectes oportuns. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Coch comenta que el tranquil·litza el fet que només es permetin usos relacionats 
amb les activitats portuàries o la utilització del mar i que el seu vot serà favorable. 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC sempre ha donat suport a aquest projecte perquè 
entre d’altres coses generarà llocs de treball i en relació al punt 1.5 demana que es 
prengui el compromís públic de que no es duran a terme aquests canvis que s’hi 
plantegen. 
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La Sra. Navarrete diu que el PPC hi votarà a favor perquè Cubelles necessita un 
impuls econòmic important. 
 
El Sr. Albet comenta que el fet que es valorin més les persones que els cotxes i que 
s’hagin demanat garanties mediambientals és un pas important; que el problema es 
troba en el punt 1.5.  
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete 
 
El Sr. Albet continua dient que el fet que es substitueixin els cons del pantalà exterior 
per un mur de 4,5 m d’alçada produeix un impacte visual desagradable i que la 
voluntat de CIU no és anar en contra d’aquestes propostes per la qual cosa s’hi 
abstindran deixant constància que estan en contra del punt 1.5. 
 
La Sra. Miquel diu que dos mesos abans de les eleccions sempre es parla d’aquest 
tema i que ICV no s’oposa a que hi hagi un impuls econòmic al poble però que s’hi 
abstindran degut als punts 1.2. i 1.5. de l ’informe tècnic. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor ( 4 del PSC, 1 d’ERC, 2 
del PPC, 1 d’EC-FIC i 1 del Sr. Coch), cap vot en contra i 8 abstencions ( 3 d’ICV, 4 de 
CIU i 1 d’ICb). 
 
9. ALTRES TEMES 
 
9.1. MANIFEST PEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
 
Avui, 8 de març,  hem  estat convocades per celebrar el Dia Internacional de la Dona, 
un dia que simbolitza la lluita que les dones de tot el món hem sostingut al llarg dels 
temps en favor de la igualtat. 
 
Gràcies a aquest compromís,  avui podem dir que les condicions de vida de les dones 
han millorat considerablement i que, sens dubte, la igualtat de dones i homes ha estat 
decisiva pel progrés de la humanitat i per l’avenç de les societats i de les cultures.  
 
Aconseguir-ho  ha estat un camí llarg i ple d’obstacles que hem hagut d’anar vencent.  
Al nostre país, moltes dones -i també alguns homes-  han assolit importants fites que 
no podem oblidar.  Fa poc més de 150 anys, Concepción Arenal trencava la barrera 
que impedia a les dones l’accés a la universitat. Clara Campoamor guanyava, fa 80 
anys, el dret a vot per a les dones. Fa gairebé 40 anys, Maria Telo, al capdavant d’un 
grup de dones juristes, aconseguia esborrar del Codi Civil la obediència que les dones 
devíem al marit. La Constitució del 78 acabava, per fi, amb les discriminacions 
jurídiques per raó de sexe. I fa 30 anys que a les dones se’ns reconeixia la pàtria 
potestat, la disposició lliure dels nostres bens i el dret al divorci.   
 
Ja en aquesta darrera dècada, el nou impuls legislatiu, amb la llei per a la igualtat 
efectiva entre dones i homes, i la llei catalana per a l’eradicació de la violència 
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masclista, ha establert  noves fites en el camí vers la igualtat, com per exemple:  
 

 la paritat en els càrrecs públics; 

 l’increment de la representació de les dones en llocs de responsabilitat a les 
empreses i altres institucions;  

 una educació que permeti a  nois i noies assolir les mateixes metes;  

 mesures per prevenir i combatre la violència masclista;  

 condicions laborals que afavoreixin l’equilibri entre la vida professional i 
personal;  

 una ordenació  territorial  atenta a les necessitats diverses de les persones, 
on ciutadans i ciutadanes se sentin partícips d’un projecte comú. 

 
Aquestes i altres fites són les que ens han de permetre aconseguir que la igualtat 
sigui, a tot arreu, un fet quotidià i indiscutible, en el pla laboral, social, polític, i 
personal.  Per això, hem de seguir avançant per: 
 

 Eliminar els estereotips que constrenyen les identitats de les persones i que 
limiten les seves opcions personals, formatives, laborals, sexuals... Per 
això, cal invertir tots els esforços possibles per a que la coeducació sigui un 
fet en tots els espais educatius dels nostres pobles i ciutats. 

 Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns serveis públics de 
qualitat, que tinguin presents les necessitats de les dones i que combatin 
l’especial impacte que la pobresa té en la població femenina.   

 Millorar les condicions de les dones en el mercat de treball i eliminar les 
desigualtats encara existents, especialment,  la bretxa salarial i la 
segregació sectorial i ocupacional, que continua perjudicant seriosament les 
dones. 

 Reconèixer i socialitzar els treballs de cura de les persones, de la llar i de la 
vida, i aconseguir una corresponsabilitat real per a que les dones deixin de 
patir les conseqüències que la responsabilitat exclusiva té per la seva salut i 
pel seu desenvolupament personal, professional i social.  

 Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones per superar l’actual 
crisi que sacseja tot el món. 

 Fer inviable que dones de tot el món continuïn morint a mans de les seves 
parelles, o siguin sexualment explotades, violades, assetjades, mutilades o 
vexades fins a extrems inexcusables per la humanitat. 

 
Per això, cal que dones i homes ens esforcem per establir relacions de respecte i de 
llibertat, per fer de la nostra societat un lloc millor: un lloc on totes les persones puguin 
desenvolupar els seus projectes i aspiracions;  un lloc on tothom participi en peu 
d’igualtat dels treballs i les alegries que proporciona la vida; un lloc on les dones 
puguem gaudir,  en la mateixa proporció que els homes,  del progrés econòmic i 
social. 
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És per això que, amb la lectura d’aquest manifest, les dones d’aquest país volem 
ratificar el nostre compromís, que és també el de les institucions que ens representen, 
en la construcció d’una societat més igualitària i més justa. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
Es sotmet a votació el manifest i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
10. MOCIONS  
 
10.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ENTESA PER CUBELLES-FIC DAVANT 
LES MANIFESTACIONS PUBLIQUES DE LA GENERALITAT PER LA RETALLADA 
AL SISTEMA SANITARI 
 
Arrel de les manifestacions fetes públiques de la Generalitat respecte al paquet de 
mesures de xoc per reduir 850 milions d’euros la despesa de la salut pública catalana. 
 
Aquestes mesures urgents, de contenció de la despesa i de reducció del dèficit públic, 
han penalitzat injustament el sobreesforç del personal mèdic per preservar la qualitat , 
tot i les carències del sistema, es rebaixaran el 60% de les inversions previstes, es 
redueixen els recursos destinats a intervencions quirúrgiques no urgents, i en aquest 
sentit els quiròfans deixen de funcionar a les tardes per a aquests casos. 
 
La burocratització de la sanitat pública, i la manca de recursos pot afectar greument a 
la transparència de les llistes d’espera, aquestes mesures de contenció de la despesa 
suposarà, una pèrdua de la qualitat de l’atenció sanitària a la població. 
 
No es pot mantenir el nivell actual de qualitat, amb menys recursos en un sector que 
sobretot a causa de l’envelliment de la població els avenços farmacològics i en 
tecnologia, exigeixen inversions creixents, creiem en la necessitat d’una nova 
reorganització del sistema. 
 
Som conscients de la delicada situació econòmica que pateix la sanitat pública però no 
podem admetre que l’hi toqui també pagar al ciutadà els plats trencats dels números 
vermells de l’administració. 
 
Si tenim en compte el greuge comparatiu que venim patim a la comarca del Garraf, en 
la que els equipaments hospitalaris son del tot insuficients, i desequilibrats en relació al 
creixement sofert de la població , i del que no s’ha incrementat de la mateixa manera 
l’oferta hospitalària , doncs es manté aquesta des de els últims 30 anys, i fruit d’aquest 
desajust ja es troba proa saturat , si aquí al Garraf es mantenen les mateixes mesures 



Exp. 1.2.1.1  02/11 
  Legislatura 2007-2011 

 

 
 
 
 
 

 19 

sense tenir en compte aquests factors, es veuran seria i doblement afectats , que en 
d’altres poblacions on la diversitat hospitalària pot fer més lleugera aquestes mesures. 
 
Per tot això exigim : 
 
PRIMER.- Que no ens imposin a la comarca del Garraf, una retallada del nombre de 
metges de guàrdia que afectarà la qualitat d’assistència, la disminució de les plantilles 
mèdiques, ni la clausura dels quiròfans per les tardes. 
 
SEGON.- Volem la pública i total transparència que pertoca, en les llistes d’espera. 
 
TERCER.- Volem deixar constància que la gravetat d’aquesta situació pot ser un camí 
sense retorn, que tiri per terra el prestigi i la qualitat que ha assolit la nostre sanitat. 
 
QUART.- Exigim de les administracions sanitàries, la racionalització de la despesa 
prioritzant per damunt de tot, l’atenció als pacients. 
 
CINQUÈ.- No permetre que es perpetuï l’actual burocratització que pateix la sanitat 
pública i que s’ha convertit en una font de despeses injustificades, en la situació actual. 
 
SISÈ.- Volem fer saber als nostres ciutadans que estem arribant a una situació del tot 
insostenible , on les dificultats pressupostàries empitjoraran perillosament la qualitat de 
l’atenció sanitària a la nostra població i especialment a la nostra comarca del Garraf. 
 
SETÈ.- Demanem poder negociar en una mesa de treball, per la nostra comarca on 
siguin representats el col·lectiu sanitari, la figura representativa dels usuaris i els 
Ajuntaments. 
 
VUITÈ.- Demanem un compromís seriós de tots els partits polítics per la sostenibilitat 
del sistema. 
 
Transmetre aquests acords a la Conselleria de Salut, el Consell Comarcal, els 
Municipis de la comarca, al Parlament de Catalunya, els diversos partits polítics per la 
sostenibilitat del sistema. 
 
La Sra. Martínez diu que a la Comarca del Garraf s’està patint un greuge comparatiu 
perquè els equipaments hospitalaris són insuficients i demana que es valori aquesta 
situació i es pugui debatre com enfrontar aquesta retallada. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC donarà suport a la moció però que cal tenir en 
compte que l’hospital dels Camils atén els sis municipis de la comarca més el municipi 
de Cunit. Seguidament demana a la Generalitat que reconsideri la seva postura 
perquè les retallades afecten sempre els més necessitats i, en canvi, segueix 
mantenint els 350 milions d’euros a les ambaixades que va fer el Sr. Carod Rovira. 
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La Sra. Miquel demana a la Sra. Martínez poder treure el setè punt de la moció perquè 
ja es va crear el Consorci Sanitari del Garraf. 
 
El Sr. Grau manifesta el desacord del PSC en la retallada sistemàtica però demana 
que hi hagi una definició de les prioritats. Sol·licita la retirada del punt setè de la moció 
i que es substitueixi pel següent : “ que hi hagi compliment escrupolós del calendari de 
compromisos que en el seu dia va adquirir la Generalitat amb la comarca del Garraf” 
 
El Sr. Albet explica que es tracta d’una retallada molt àmplia i en molts més àmbits i 
que a Catalunya hi ha una realitat molt clara que no ha estat generada per CIU sinó 
que es tracta d’una herència que obliga a fer aquest tipus d’actuacions no grates per a 
poder reestructurar les finances i garantir la qualitat. Seguidament, afegeix que avui 
dia tenim un CAP que és una realitat i que no fa 30 anys que hi és, senyal de que hi ha 
hagut una evolució. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Grau  
 
El Sr. Albet continua dient que per a poder tornar a tenir aquesta qualitat cal estrènyer-
se  el cinturó. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau  
 
El Sr. Albet demana seriositat a l’hora de demanar i que a partir de la situació actual, 
es toqui de peus a terra  i es facin propostes de cara a un futur. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco 
 
La Sra. Alcaldessa diu que no hi ha despeses supèrflues en sanitat  i que no es pot 
jugar amb la salut de les persones. Afegeix que els alcaldes de la comarca han 
sol·licitat reunions per a demanar que no es faci la retallada, o que sigui la mínima 
possible. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Albet comenta que les cues als Camils són una cosa de fa molts anys i que no 
ve de la setmana passada; que estem hipotecats degut a una gestió i  no  només en 
temes sanitaris. 
 
La Sra. Martínez comenta que està d’acord a treure el punt setè però mantenint el 
representant de l’usuari. Seguidament, diu que el que els preocupa és l’ara i intentar 
que aquesta retallada ens afecti el menys possible. 
 
El Sr. Grau comenta que els representants polítics ja són legítims representants dels 
usuaris  
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El Sr. Alamán manifesta estar d’acord en que hi ha un desorbitat nivell d’endeutament 
a Catalunya però no en que el Sr. Albet justifiqui la disminució de la despesa sanitària 
quan hi ha un elevat percentatge del pressupost, diu, que es destina a despeses 
supèrflues.  
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Lluís Pineda i la Sra. Miquel. 
 
El Sr. Alamán afegeix que s’ha de tenir en compte que la comarca del Garraf és la 
menys afavorida als pressupostos de la Generalitat, raó de més per a donar suport a 
aquesta moció. Seguidament, comenta estar d’acord en suprimir el punt setè però no 
en afegir l’esmena proposada pel Sr. Grau perquè considera que seria polititzar. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lluís Pineda 
 
La Sra. Martínez diu que incorporar el punt proposat pel Sr. Grau és entrar en un debat 
que no té a veure amb la moció. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Miquel. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que més que una moció sembla una declaració d’intencions i 
que no queda clar el que es demana 
 
Es sotmet a votació la proposta i no s’aprova per 9 vots en contra ( 4 del PSC, 1 
d’ERC, 3 d’ICV, 1 del Sr. Coch ), 5 abstencions ( 4 de CIU i 1 d’ICb) i 3 vots a favor ( 2 
del PPC i 1 d’EC-FIC). 
 
La Sra. Alcaldessa diu que al proper Ple es durà la moció consensuada 
 
10.2. MOCIÓ CONTRA LA PUJADA DE LES TARIFES ELÈCTRIQUES QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, ICV-EUIA, CIU, PPC, ICb i 
EC-FIC 
 
Atès que des de fa un temps estem veient com el rebut de l'electricitat està pujant de 
forma preocupant la qual cosa suposa una càrrega in assumible per a moltes famílies 
del nostre poble, havent de tenir-se en compte que l'energia elèctrica és un servei 
bàsic en el conjunt de l'economia, especialment entre els consumidors domèstics, que, 
castigats per la crisi en general i pels dèficits arrossegats, difícilment van a poder 
suportar augments successius en el seu cost, molt més si segueix creixent en els 
nivells desproporcionats que es van anunciant, *màxim quan la reserva en exclusiva 
de la cobertura de la Tarifa d'Últim Recurs (*TUR) suposa més que un benefici i una 
garantia dels consumidors, una ocasió per la *transgressió de les lleis de la 
competència, a més que els costos unitaris del *Kw/h no poden carregar-se als petits 
consumidors, que són majoritaris, i afavorir als consumidors compulsius, siguin de la 
*TUR o de les Tarifes Lliures 
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Atès que les pujades generades sobrepassen un increment mitjà en les factures molt 
per sobre de l'IPC, que es pren com a referència per a l'augment dels salaris. En dos 
anys i mig la factura de la llum ha augmentat un 31% ; per la qual cosa seria 
necessària la contenció de les tarifes socials i d'últim recurs, entorn d'aquests índexs 
d'IPC, i l'estudi i aplicació d'alguna fórmula de progressivitat tant en les tarifes con en 
els *IVAS, a més de la concreció i divulgació de les bones pràctiques en el sector, així 
com la protecció del consumidor que sofreix les conseqüències finals. 
 
Atès que des de diferents àmbits es pressiona al Govern, a través del seu Ministeri 
d'Indústria, perquè les tarifes es vagin incrementant,  per la subhasta de l'energia per a 
subministrament a tarifa, al mercat dels Contractes d'Energia per al Subministrament 
d'Últim Recurs, com per la pressió exercida en ocasions per la Comissió Nacional de 
l'Energia, i especialment per les grans empreses, la qual cosa suposa sempre atacs a 
les economies dels mes febles, que en els moments actuals de crisi econòmica són 
una part molt important de la població. 
 
Per aquest motiu, els grup municipals del PSC, ERC, ICV-EUIA, CIU, PPC, ICB I EC-
FIC proposen a l’Ajuntament en ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS : 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d'Indústria que s'instauri un model elèctric que faciliti 
un control dels objectius mediambientals d'estalvi energètic i d'estimulació de les 
energies alternatives i d'un consum responsable, i així mateix d'equilibri de les tarifes 
amb l'aplicació de criteris de progressivitat així com el control en la pujada de les 
tarifes socials i d'últim recurs, amb la finalitat d'aconseguir un model transparent i 
consensuat amb la ciutadania. 
 
SEGON.- Instar al Govern, a través de la Secretària d'Estat de l'Energia del Ministeri 
d'Indústria perquè s'obrin vies de treball i consens amb les Associacions Veïnals, a 
l'efecte de dialogar sobre les conseqüències de la situació actual especificada en 
l'Exposició de Motius de la present Moció. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns, a 
la CONFAVC,  a la Confederación de Entidades Vecinales de España, als grups 
polítics de l’Ajuntament i als Grups parlamentaris del Congrés i el Senat de les Corts 
espanyoles. 
 
El Sr. Coch demana que consti en acta que, malgrat no va assistir a la Junta de 
Portaveus, dóna suport a aquesta moció. 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC donarà suport a aquesta moció. 
 
La Sra. Navarrete diu que el Partit Socialista està augmentant el preu de les 
necessitats bàsiques però que en canvi, com a exemple i segons el BOE de data 10 
de desembre de 2010, ha efectuat pagaments per valor de 22 milions d’euros a la 
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Federació Estatal de Serveis d’UGT.  
 
La Sra. Miquel diu que el que s’ha de treballar és el fet que tenim una central tèrmica 
que en comptes de negociar amb el Ministeri d’Indústria ho haurà de fer amb el proper 
govern de l’Ajuntament i que per això ens hem de centrar en la moció. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
11. ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC- FIC 
 
1.  La Sra. Martinez comenta que a l’ Avinguda 11 de setembre, entre els carrers Bruc i 
Lluís Companys, hi ha una caseta d’obra abandonada des de fa més de tres anys que 
suposa un perill pels vianants i malmet la imatge visual de l’ Avinguda, motiu pel qual 
prega que es facin les gestions pertinents perquè es retiri el més aviat possible. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Narcís Pineda 
 
2. La Sra. Martinez agraeix que s’hagi retirat la marquesina de la parada d’autobús del 
carrer Josep Tarradellas però recorda que encara n’hi ha una altra al mateix carrer i 
una al Passeig de la Mar Mediterrània que també queden fora del recorregut del bus. 
 

 
Precs del grup municipal de CIU 

 
1.El Sr. Lluís Pineda comenta la manca de marquesina a la parada de l’autobús que va 
direcció Tarragona. 
 
  La Sra. Alcaldessa explica que això no és competència municipal i que  
  no totes les voreres permeten la possibilitat de posar-hi marquesina. 
 
2. El Sr. Lluís Pineda diu que, degut a les obres de davant la carretera, s’ha desplaçat 
el semàfor i prega que,  per a evitar accidents  i donat que hi ha molta gent que creua 
pel carrer que va a l’estació, es canviï de lloc el semàfor perquè els cotxes parin abans 
d’arribar a aquest punt . 
 
  La Sra. Alcaldessa respon que es pot fer un estudi i que sigui la policia  
  qui ho valori. 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Narcís Pineda 
 

Preguntes del regidor no adscrit 
 

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? 
 
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? 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán 

 
Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 

 
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? 
 
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? 
 
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? 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta: Quan es té previst pagar els restauradors que van 
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participar a la xatonada? 
 

La Sra. Alcaldessa diu que des que des de que es signa el Decret es triguen 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.   

 
Preguntes del grup municipal d’ ICV 
 

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. 
 

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

 
1. La Sra. Martínez pregunta: Quantes certificacions s’han pagat a l’empresa 

Hidrocanal de les obres del sector marítim i per quins imports? 
 

Actualment s’han abonat tres certificacions, que són: 
 
 

- 1ª: 316.450,74€ 
- 2ª: 432.173,63€ 
- 3ª: 113.721,52€ 

 
2. La Sra. Martínez pregunta: Per què el solar, que està al costat de les Escoles 

de la Mota de Sant Pere, està ple de runes i deixalles incomplint la normativa 
dels solars sense edificar? 

 
Es retiraran tant bon punt hi hagi partida pressupostària. 
 

3. La Sra. Martínez pregunta: S’ha editat i publicat el calendari fiscal de l’any 2011 
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i no tenen constància de que s’hagi aprovat prèviament pels òrgans col·legiats 
de l’Ajuntament, quina cobertura legal té aquest calendari fiscal? 

 
L’Ajuntament de Cubelles no ha pres cap acord de variació del calendari fiscal 
respecte al 2010. Això, junt amb la delegació que té de les funcions de gestió i 
recaptació tributaria en l’organisme de Gestió Tributària, fa que amb la 
publicació de l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que va 
efectuar a l’Organisme de Gestió Tributària, tingui tota la cobertura legal. 
 
La única variació en el Calendari Fiscal són els terminis de la taxa corresponent 
al Mercat, que no està delegada al Organisme i que s’ha aprovat en el Ple 
d’avui. 
 

4. La Sra. Martínez pregunta: La instància de data 28/11/2009, amb registre 
d’entrada número 2009/15828 no ha estat contestada. En aquesta, volíem tenir 
coneixement de la partida de despeses de l’Ajuntament i que se’ls hi faci un 
llistat comptable, entre d’altres, de les despeses de representació, targetes 
VISA, telèfons mòbils... Quin cost ha representat aquest govern aquesta 
legislatura?. Demana que sigui contestada abans que acabi la legislatura. 

 
Els hi farem arribar tant bon punt estiguin elaborades. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

en el ple ordinari del 21 de febrer de 2011 
 

1. La Sra. Navarrete reitera la seva petició de la retirada de la caseta d’obres de 
l’Av. Onze de Setembre i que fa 6 mesos que estan esperant. 

 
Existeix un expedient de requeriment de retirada de la caseta d’obres a la 
persona que va sol·licitar la llicència d’obres, amb advertiment d’imposició de 
multes coercitives si no ho fa en el termini atorgat. 
 

2. La Sra. Navarrete reitera la seva petició que se’ls faci arribar l’ inventari dels 
béns de l’Ajuntament. 

 
L’Alcaldessa respon que s’està realitzant l’actualització de l’inventari de béns i 
que s’ha contractat una empresa per dur a terme aquesta tasca, doncs hi havia 
una sèrie de condicionants i desfasaments que s’estan posant en ordre. 
Seguidament. pregunta a la secretaria general si se’ls hi pot facilitar aquest 
inventari. 
 
La secretaria general respon que l’últim aprovat és de 2003, ja que a l’anterior 
legislatura, al maig del 2007, l’aprovació de l’inventari pel Ple va quedar sobre 
la taula; afegeix que des de llavors s’ha realitzat una import tasca des dels 
Serveis Generals d’actualització, que ara pot tenir accés a l’últim document 
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aprovat, però que properament es portarà al Ple l’aprovació de l’inventari. 
 

3. La Sra. Navarrete pregunta: a què correspon el rebut enviat, als veïns de Mas 
Trader I, referent a una derrama extra en el rebut de l’aigua? 

 
L’Alcaldessa respon que, com que Mas Trader I no està encara en la xarxa, 
suposa que la Cooperativa de l’aigua els hi haurà passat el rebut, perquè 
l’Ajuntament no ha passat cap rebut d’allò que no està subministrant. 
  

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 
en el ple ordinari del 21 de febrer de 2011 

 
1. El Sr. Narcís Pineda pregunta: a la Junta de govern local 22/12/2010, quins van 

ser els motius que va portar el Sr. Grau a votar en contra sobre la necessitat de 
cobrir la plaça de tècnic mig de gestió vacant a la Plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament de Cubelles del grup de classificació A2? 

 
El Sr. Grau, amb el permís de l’Alcaldia, respon que no estava d’acord amb el 
perfil de la plaça que es definia i que les argumentacions dels tècnics de 
recursos humans no van aconseguir convèncer-lo del contrari. Afegeix, però, 
que per sort estem en un Ajuntament democràtic on les majories guanyen i no 
s’exclou ni penalitza els regidors que voten en contra. 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 

sessió, quan són les 22:30 hores.  
       

       


