
  Exp. 1.2.1.1  05/10 
  Legislatura 2007-2011 

1 
 

EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE 
2010 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 17 de maig de 2010, 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. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde.   
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Ángel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- 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. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteix també, la Sra.  Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la Corporació 
i el Sr. Marc Antoni Balanza i Grimaldo, tècnic de gestió urbanística 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 
EXTRAORDINÀRIA DE 06 D’ ABRIL DE 2010 
 
La Sra. Martínez diu que al segon paràgraf de la pàgina 15 on diu  “ s’han dut a terme 
ara”  ha de dir  “ s’han de dur a terme ara”. 
 
La Sra. Navarrete diu que a la seva intervenció, al primer paràgraf de la pàgina 16, 
s’ha de treure la quantitat expressada en euros. 
 
La Sra. Miquel vol que consti en acta que no està en contra de la creació de l’Agència 
de Promoció Econòmica. 
 
La Sra. Carrasco diu que al tercer paràgraf de la pàgina 11, on diu :  “ s’ha augmentat 
de 20 a 42 les persones ajudades per Càrites” ha de dir “s’han augmentat de 20 a 42 
les famílies amb suport d’aliments des de l’Ajuntament i amb la col·laboració de 
Càrites parroquial”. 
 
Es sotmet a votació l’acta, amb les esmenes indicades, i s’ aprova per 13 vots a favor 
( 4 del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC), 4 abstencions ( 4              
d’ICV) i cap vot en contra. 

 
1.2. APROVACIÓ, SI S’ ESCAU, DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 19 D’ ABRIL DE 2010 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC s’ hi abstindrà donat que van marxar del Ple i no van 
participar a l’ aprovació de la resta de temes. 
 
La Sra. Navarrete diu que el vot del PPC serà d´abstenció perquè van abandonar el 
Ple. 
 
La Sra. Miquel , en referència a la pàgina 32, creu que la sessió es va aixecar durant 
deu minuts i no durant quinze i afegeix que ICV s’hi abstindrà. 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’ aprova per 9 vots a favor ( 4 del PSC, 4 de CIU i 1              
d’ERC), 8 abstencions ( 4 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ Cb i 1 d’EC-FIC) i cap vot en contra. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. Alcaldessa informa a la Corporació dels següents assumptes:  
 
2.1 Acte de recollida de fons per a Haití 
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La campanya de recollida de fons per Haití, treballada conjuntament per les regidories 
de Cooperació, Comunicació i Joventut, ha rebut la col·laboració dels centres 
educatius del municipi, així com diverses entitats, associacions i col·lectius de 
Cubelles.  
 
La comissió, després de valorar diverses propostes, ha acordat destinar els 2.970,41 €  
recaptats de la campanya “Cubelles per a Haití” al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, organisme que actua com a instrument de coordinació dels 
ajuntaments catalans en situacions d'emergència i reconstrucció. Aquests diners 
hauran de ser destinats algun dels projectes que es desenvolupin a Haití. 
 
2.2 El Joc dels Drets Humans 
 
Demà dimarts, 18 de maig, a les 19 h., el Centre Social de Cubelles acollirà la sessió 
informativa del procés de participació de l’Agenda Local pels Drets Humans, així com 
el joc pels Drets Humans. 
 
Reprenent el fil de les Jornades, l’objectiu de la trobada és recordar breument què és 
l’agenda i com anirà el procés participatiu i que els participants juguin al Joc dels drets 
humans per tal que es familiaritzi amb els conceptes i vegin la practicitat dels drets 
continguts a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. 
 
És un joc cooperatiu, on el més important és la col·laboració entre tots els jugadors i 
jugadores per aconseguir un objectiu comú: la construcció d’una ciutat inclusiva, on es 
respecten i s’exerceixen les llibertats públiques i els drets de ciutadania. 
 
2.3 Casal i colònies d’estiu municipals 
 
Les inscripcions per al casal i les colònies d’estiu municipal es podran fer del 24 de 
maig al 4 de juny de 17h a 19h. a l’Espai Jove (Centre Social - c/Joan Roig i Piera, 3-
5).  
 
El casal d’estiu es farà a les instal·lacions de l’escola Charlie Rivel del 28 de juny al 30 
de juliol. Els nois i noies de 3 a 14 anys que hi participin realitzaran tallers, sortides, 
jocs i jornades a la piscina municipal del Poliesportiu. 
 
Pel que fa a les colònies, la destinació triada és la casa de Cal Diable, a Pontons. Els 
joves de 6 a 12 anys que s’hi inscriguin podran gaudir d’un entorn natural on realitzar 
múltiples activitats del 26 al 30 de juliol. 
 
Per a més informació i la documentació de les inscripcions, podeu adreçar-vos a la 
web www.cubelles.cat. 
 
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 

http://www.cubelles.cat/
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l’adopció dels  Decrets de l’Alcaldia núm. 1302 de l’exercici 2009 i del núm. 289 a 401 
de l’exercici 2010  de la legislatura 2007-2011:  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
No n’ hi ha 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
5. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES A LA RESOLUCIÓ DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L’ESTATUT 
 
Davant l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya, d’una 
resolució en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.  
 
Davant la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha fet al 
municipalisme català de suport i adhesió a l’esmentada resolució.  
 
Atès que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents 
administracions que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant sense 
més dificultats que les de qualsevol nova llei.  
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de 
Catalunya, aprovat per les Corts Generals, i ratificat pel poble català.  
 
Atès que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement 
de les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar 
necessàriament a l’aprovació d’una llei d’hisendes locals, molt necessària per al bon 
funcionament local.  
 
Atès que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, però 
sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.  
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i 
no ha obtingut el consens necessari.  
 
Atès que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït diverses 
disfuncions que afecten la meitat dels magistrats que l’integren, i que posicionen 
aquest Tribunal en un situació de possible desgast i descrèdit.  
 
Vista la resolució adoptada per la Federació de Municipis de Catalunya de 6 de maig 
de 2010, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l´ACORD següent:   
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Primer. Donar suport a l’acord La Federació de Municipis de Catalunya de renovar el 
compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia, com una expressió més de 
lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a societat, i de respecte 
profund a la voluntat del poble de Catalunya. 
 
Segon. Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 
d’abril de 2010.  
 
Tercer. Donar compte de l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la 
Comarca del Garraf i Instar-los perquè s’adhereixin a l’esmentada resolució del 
Parlament a través dels seus plens, juntes de govern local o juntes de portaveus.  
 
Quart. Notificar-ho al Parlament de Catalunya i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta i diu que ERC i CIU també li donen el seu 
suport. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC hi votarà en contra  i que tenen una postura molt clara; 
que el problema de Catalunya és l’atur i la crisi però que el govern de la Generalitat 
torna a crear una cortina de fum per a amagar, diu, la seva incapacitat per donar 
resposta als problemes. Considera que es vol crear un conflicte institucional i 
qüestionar la legitimitat d’un tribunal tractant d’influir en les seves decisions. Manifesta 
estar d’acord en que ja s’hauria d’haver dictat sentència, però afegeix que no 
qüestionaran les seves decisions perquè es tracta d’institucions totalment necessàries 
per a la convivència i perquè l’únic organisme que pot qüestionar la constitucionalitat 
d’una llei és el Tribunal Constitucional. Seguidament, manifesta que és hipòcrita no 
considerar vàlides les sentències del Tribunal Constitucional i que després el tripartit 
hagi presentat 25 recursos i 35 conflictes de competència des del 2003 al 2008. Quant 
a les pròrrogues del mandat dels jutges del Tribunal Constitucional diu que estan 
legalment previstes, que mai havien estat qüestionades fins ara i que considera 
contradictori que el tripartit demani la renovació del Tribunal Constitucional i que hagi 
donat suport a la  reforma de la llei per a allargar el mandat de la seva presidenta, o 
que el PSC tingui bloquejada al Senat la renovació dels dos membres proposats per 
les Comunitats Autònomes governades pel PPC. Seguidament, diu que les mocions 
del PSC no parlen dels recursos de l’Estatut interposats pel Defensor del Poble o pels 
governs socialistes d’Aragó i Balears i conclou reiterant que s’ha de deixar de crear 
cortines de fum i resoldre els problemes dels catalans. 
 
El Sr. Rodríguez diu que el que li sap greu és el fet que el Sr. Alamán parli de respecte 
quan s’ha desautoritzat un jutge per fer la seva feina i el PP ho ha defensat.  Explica 
que hi ha una proposta plantejada pel Parlament de Catalunya que es va votar en 
referèndum i es va elevar a un tribunal que fa tres anys, diu, que fuig de la seva 
responsabilitat. Afegeix que ERC pensa que canviar les persones no portarà una 
solució, sinó que cal un debat més ampli. Seguidament diu que, malgrat no haver 
signat el document, li donaran suport  i afegeix que no està d’acord amb el PPC en 
voler fer creure els ciutadans que no és lícit demanar a un Tribunal Constitucional que 
es posicioni. A continuació, assenyala la possibilitat d’obrir un debat a Ràdio Cubelles 
per a parlar d’aquest tema i demana concreció sobre el  que es demana a l’ adhesió. 
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El Sr. Alamán diu que el PPC no està d’acord en què un tribunal porti tres anys per a 
dictar una resolució i creu que s’haurien d’articular els mitjans per a millorar els models 
dels tribunals o del Consell General del Poder Judicial i afegeix que ell no fa creure res 
als ciutadans, sinó que el seu esforç és transmetre’ls el que honestament creuen. 
Seguidament explica que un dels punts de la resolució adoptada pel Parlament  
demana declarar la incompetència del Tribunal Constitucional i que ho considera 
ridícul i poc seriós. Quant a la renovació ràpida dels magistrats del Tribunal 
Constitucional, repeteix que és el tripartit  el que ha prorrogat el mandat de la Sra. 
Casas. Finalitza dient que correspon al Tribunal Constitucional, i no al Parlament de 
Catalunya, dir si l’Estatut de Catalunya és constitucional i que en la seva opinió, i vist 
des d’una òptica jurídica, està ple d’inconstitucionalitats. 
 
El Sr. Rodríguez diu que la majoria del poble català va donar suport a un document i 
que si s’ha de declarar que és inconstitucional que es faci, però sense trigar tres anys. 
Afegeix que hi ha una sensació de desequilibri donat que hi ha una sèrie de lleis 
desenvolupades que s’estan tirant endavant  i  certs governs, alguns del PPC, que ja 
tenen assumits certs punts de l’Estatut com a propis. 
 
El Sr. Alamán diu que s’ha de respectar la postura i la independència dels tribunals 
perquè sinó s’acaba la democràcia. Afegeix que el Sr. Rodríguez tendeix a polititzar el 
tema i  li pren la paraula respecte a dur a terme un debat. 
 
El Sr. Grau agraeix el PPC el seu canvi de posicionament perquè fins ara, diu, aquells 
temes que políticament no els afavorien deien que no interessaven a la ciutadania de 
Cubelles. Seguidament diu que la justícia ha de ser ràpida i comenta que hi ha 
membres del Tribunal Constitucional que tenen el seu mandat esgotat i que la seva 
presidenta ha manifestat que, en cas d’empat, no exercirà el seu vot de qualitat. 
Afegeix que l’Estatut no ha de ser una eina d’enfrontament i que el PSC defensa la 
posició federal de l’Estat. Creu que el sector més dur del PP no accepta aquest debat i 
encoratja aquelles Espanyes que afirmen, diu, que a Catalunya els nens que parlen 
castellà a les escoles estan discriminats o que els joves catalans cremen banderes 
espanyoles i fotos del Rei i que el PPC no fa res per explicar els seus companys que 
tot això no és cert. Seguidament, diu que el Sr. Alamán salta de l’Estatut a la situació 
de crisi i atur i que aquest no és el tema perquè sinó, diu, també haurien de parlar 
d’altres temes que també preocupen els ciutadans de Cubelles, com poden ser el cas 
Gürtel, el cas Matas o la persecució implacable contra el jutge Garzón. Afegeix que el 
PSC creu que democràticament és legítim qüestionar-ho tot, fins i tot els tribunals, i 
que la seva posició és fer costat a l’acord de la Federació de Municipis de Catalunya 
de renovar el compromís amb l’Estatut. Continua dient que el PP no ha recorregut 
l’Estatut d’Andalusia, malgrat coincidir en molts punts del seu articulat amb el de 
Catalunya, i que va votar en contra de la Constitució Espanyola que empara el 
Tribunal Constitucional que defensen. Conclou dient que el PP no té un problema amb 
l’Estatut, sinó una certa urticària quan els pobles demanen més autonomia. 
 
El Sr. Alamán creu que s’hauria de dotar pressupostàriament les institucions per què 
disposessin dels mitjans per a fer sentències més ràpides en comptes, diu, de 
malgastar els diners en Ministeris d’Igualtat. Seguidament diu que  quan el Sr. Grau 
apel·la a les dues Espanyes no sap si es refereix a la de progrés i de protecció de 
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drets socials que va fer el PP o a l’Espanya pobra que està creant  el PSOE. Afegeix  
que veient la desastrosa gestió no és el millor moment per a polititzar un debat i 
convida el Sr. Grau a que es llegeixi l’Estatut i després parlar-ne. Seguidament diu  
estar d’acord amb el Sr. Garzón quan aquest ha resolt conforme la Llei i que no ha 
afirmat que sigui un prevaricador, sinó que ha parlat de presumpció. Opina  que el Sr. 
Grau està fent la feina al Sr. Montilla i que del que hauria de parlar és dels drets 
socials rebaixats i de la primera retallada a la història d’Espanya dels sous dels 
funcionaris. 
 
El Sr. Grau explica que una de les Espanyes a les que feia referència és la que 
aplaudeix el Valle de los Caídos i la de les persones que encara estan buscant els 
seus familiars morts. Seguidament diu que quan Catalunya parla de nació el PP                   
s’ exalta, però quan el Sr. Aznar en parla i porta el país a la guerra d’Irak, callen. 
 
La Sra. Alcaldessa  demana disculpes a la població i a les dones que pateixen la 
violència de gènere i creuen en la igualtat per les paraules del Sr. Alamán respecte el 
Ministeri d’Igualtat. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor ( 4 del PSC, 4 de CIU, 1 
d’ ERC, 4 d’ICV, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC), cap abstenció i 2 vots en contra ( 2 del PPC). 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Balanza. 
 
REGIDORIA D’ URBANISME I PLANEJAMENT 
 
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA MUNICIPAL DE TRAMA URBANA 
CONSOLIDADA (TUC) DE CUBELLES A EFECTES DEL DECRET LLEI 1/2009, DE 
22 DE DESEMBRE, D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS 
 
En data 29 de desembre de 2009 entrà en vigor el Decret Llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.  
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Primera d’aquest Decret Llei, en el termini 
màxim de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor, els municipis de més 
de 5.000 habitants i les capitals de comarca hauran de disposar de la representació 
gràfica de les seves trames urbanes consolidades (TUC) d’acord amb el que estableix 
el mateix Decret Llei. 
 
Vist el document elaborat pels serveis tècnics municipals, que recull la Trama Urbana 
Consolidada de Cubelles, d’acord amb allò que estableixen l’article 7 del Decret Llei 
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Atès el que determina l’article 8 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials, en relació a la tramitació, formulació i 
procediment pels ajuntaments per a la seva aprovació. 
 
Vistos els articles 22.2.c) i 47 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 
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proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
Vist el dictamen desfavorable emès per la Comissió Informativa reunida en sessió 
ordinària el 10 de maig de 2010, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de la Trama Urbana Consolidada de Cubelles, elaborat 
pels serveis tècnics municipals, als efectes del Decret Llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el document, durant un termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris 
de major difusió de la demarcació, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la 
corporació, a efecte de possibles al·legacions i/o reclamacions. 
  
TERCER.- Transcorregut el termini indicat trametre la proposta a la Direcció General 
d’Urbanisme, amb les al·legacions i/o reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de 
la seva aprovació, si s’escau. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Urbanisme i a la Direcció 
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, a la Regidoria de Dinamització 
Econòmica i Comerç i als serveis tècnics municipals. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez entén que aquesta modificació permetrà que l’Ajuntament pugui 
atorgar permisos a comerços de 1.300 m2 però diu no saber per què estan excloses 
zones com Mas Trader o Corral d’en Cona i pregunta com es farà per a no afectar el 
petit comerç de l’Eixample Nord i Bardají amb grans superfícies. Seguidament, diu que  
l’article 10.2 del Decret Llei1/2009 estableix que quan es  formula o revisa  el POUM 
s’han de concretar les zones comercials i que, per tant, té el dubte de com afectarà al 
POUM el que s’aprovi avui.  
 
El Sr. Comas diu que aquest punt té una repercussió important sobre la dinamització 
econòmica de Cubelles i que no es tracta d’un mer tràmit burocràtic; que no és el millor 
moment per a la seva aprovació perquè cal, diu, un debat més profund i amb més 
informació i perquè encara s’està treballant el POUM. Afegeix que per tot l’exposat ICb 
hi votarà en contra. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC hi votarà a favor perquè  es tracta d’una adaptació a 
la normativa però que, no obstant, els agradaria escoltar un argumentari del Sr.             
Albet, després del seu vot desfavorable a la Comissió Informativa, sobre com pot 
repercutir al comerç local. 
 
El Sr. Albet diu que s’està complint una normativa que delimita la trama urbana 
consolidada i explica que ha de ser una zona d’habitatges plurifamiliars amb una  
continuïtat i amb la possibilitat de posar-hi comerços fins a 1.300 m2; que, 
paral·lelament, la normativa contempla que el planejament defineix la capacitat de 
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limitar aquests comerços i la seva ubicació. A continuació assenyala que la seva 
inquietud inicial era que la seva aprovació alliberés el municipi per a la implantació de 
grans centres comercials, i indica que l’equip de govern vol un comerç de proximitat 
fins un màxim de 400 o 500 m2,. En relació a les zones que no estan dins l’àmbit 
delimitat, diu que no vol dir que no hi pugui haver comerços sinó que aquests han de 
ser de proximitat. Afegeix que la filosofia de la llei és eliminar les zones industrials 
dedicades al comerç i que només puguin posar-se a ciutats de més de 60.000 
habitants. 
 
La Sra. Navarrete pregunta si això vol dir que des de la regidoria de Dinamització 
Econòmica es recolzarà  i protegirà el petit comerç. 
 
El Sr. Albet respon que és un compromís que van agafar tots i que s’ha de contemplar 
dins el POUM. 
 
El Sr. Coch diu que hi ha sectors ja consolidats com Mas Trader o Corral d’en Cona 
que queden fora d’aquest comerç de proximitat, i pregunta per què no s’ inclou Les 
Salines. 
 
El Sr. Albet explica que a les zones no delimitades el comerç està permès, que el que 
no ho està és el mig- gran comerç i que les zones industrials no estan contemplades 
com a trama urbana consolidada. 
 
El Sr. Coch diu que, fins ara,  el comerç de proximitat s’ha traslladat fora del municipi i 
no creu en la voluntat del govern de donar-li  suport. 
 
La Sra. Alcaldessa indica que quan es parla d’àrees mitjanes o grans es fa referència 
a  la creació de noves àrees. En relació a Mercadona diu que s’ha fet  a l’únic lloc on es 
podia fer, segons el Planejament, i que quedava assenyalat en un pla de comerç de la 
Generalitat. 
 
Per petició de la Sra. Alcaldessa, el Sr. Balanza explica que ara els Ajuntaments tenen 
capacitat per a atorgar llicències comercials fins a 1.300 m2 , que entre 1.300 i 2.500 ho 
fan amb un informe de la Generalitat i que a partir de 2.500 només ho pot fer la 
Generalitat. Diu que els Serveis Tècnics es limiten a fer una delimitació de la trama 
urbana consolidada des d’un punt de vista exclusivament urbanístic, d’acord amb la 
densitat i amb els usos i comenta que la resta és un altre debat. Seguidament, diu que 
la trama urbana consolidada es podria modificar en el POUM i que Mas Trader i Corral  
d’ en Cona són claus 3A, 12A i discontinus. 
 
El Sr. Coch diu que delimitar els 1.300 m2 a zones totalment edificades del municipi és 
incoherent i que s’hauria d’haver fet a llocs on sí hi poden anar, com a la zona de Les 
Salines. A continuació diu esperar que aquest sigui un punt de partida per a afavorir el 
petit comerç que és, afirma, el suport de la identitat d’un poble. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor ( 4 del PSC, 4 de CIU, 1 
d’ERC, 4 d’ICV i 2 del PPC), 2 abstencions (1 d’ICb i 1 d’EC-FIC) i cap vot en contra. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Balanza. 
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7. ALTRES TEMES 
 
No n’ hi ha  
 
IV. PART DE CONTROL 
 
8.  MOCIONS  
 
8.1. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
SOBRE LA REDUCCIÓN DEL TÉRMINO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO A LOS 
PROVEEDORES 
 
Catalunya y la totalidad de España están atravesando en este momento por una 
situación de grave crisis económica, que está teniendo como primeras víctimas a las 
familias y a las pequeñas entidades empresariales, esto es, a las PYMES, pequeños 
empresarios y profesionales. 
 
En el sector privado de las familias, de las PYMES y de los profesionales se viene 
produciendo el efecto cadena, esto es, por un lado, el acusado descenso del consumo 
viene provocando una disminución de los ingresos de las pequeñas empresas, las 
cuales, a pesar de dicho descenso del consumo y de los ingresos, han de afrontar la 
misma situación y cuantía de gastos en lo referente fundamentalmente a los 
trabajadores empleados, Seguridad Social, así como a sus proveedores. 
 
Ello provoca el efecto de impagos por falta de liquidez en las empresas, el cual se 
produce en cadena, por cuanto la morosidad de los clientes de un profesional o 
autónomo deviene a su vez en las dificultades de liquidez de ese autónomo para 
atender a sus gastos de personal y proveedores. 
 
Por ello, en el actual contexto de crisis de las familias y de las unidades productivas de 
nuestro sistema económico, y para evitar mayores perjuicios a las mismas, sucesivos 
expedientes de regulación de empleo y cierres empresariales con pérdida de empleo, 
resulta más imperioso y urgente que nunca , aparte de la obligatoriedad moral, un 
pronto pago de las A.A.P.P de la deuda contraída con todos los agentes económicos, 
pymes, autónomos y profesionales. La falta de pronto pago por los ingresos debidos a 
los mismos ya devengados está amenazando en muchas ocasiones la supervivencia 
de su actividad. 
 
Los agentes económicos se encuentran hoy con deudas de los Ayuntamientos, 
imposibilidad de acceder a los créditos, imposibilidad de que las pymes y los 
autónomos, que tiene facturas pendientes de pago de las corporaciones locales, 
puedan acudir al descuento bancario y hacer efectiva esa deuda que tienen las 
corporaciones locales , y cada día que pasa se destruyen más puestos de trabajo en 
las pymes y desaparecen mil autónomos al día, y esos que desaparecen tan rápido, 
luego va a ser muy difícil volverlos a incorporar al mercado de trabajo. Por eso, es 
necesario aportar y dar liquidez a la pymes y a los autónomos, porque son los que 
crean el 80 por ciento del empleo en nuestro país y necesitan esa liquidez. 
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El Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda cifran la deuda de la 
corporaciones locales con las pymes y autónomos en torno a 6.000 millones de euros. 
 
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del 
Ayuntamiento los siguientes  
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO : La reducción del tiempo de pago de las deudas contraídas por la entidad 
local a todos los proveedores y acreedores, sean personas físicas o jurídicas, 
autónomos, PYMES y profesionales, a un máximo de treinta días.Y, en especial, pago 
en ese término máximo de cualesquiera deudas que pudieran existir contraídas con 
asociaciones y entidades deportivas por razón de servicios prestados por las mismas. 
 
SEGUNDO : El pago inmediato, en el término máximo de 12 días desde la adopción 
de este acuerdo, a todos los acreedores – autónomos, pymes, profesionales, personas 
físicas- respecto de cuyos créditos se haya superado ya ese término de pago de 
treinta días y no hayan visto todavía cobrados sus servicios. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC no vol polititzar la moció i que, per tant, no n’explicarà 
els antecedents. Seguidament explica la proposta i demana que s’anticipi 
l’avantprojecte de la normativa que  fixa un termini de pagament de 30 dies a partir de 
gener de 2011 .Afegeix que estan disposats a fer modificacions per tal d’arribar a un 
consens i explica  que el que afegeixen a  l’avantprojecte és el termini de 12 dies, el 
qual, diu, també es pot parlar. 
 
El Sr. Grau explica que l’Ajuntament paga els seus deutes, i que el Senat posa la data 
de l’1 de gener del 2011 per a permetre els Ajuntaments adaptar els seus circuits 
administratius. Seguidament, proposa veure l’estat del gruix del deute pendent de 
l’Ajuntament i explica que la lentitud de la gestió és prèvia i que un cop es verifica la 
despesa tresoreria és àgil. Diu que tècnicament es va desaconsellar posar un termini 
de pagament de 30 dies a les Bases d’execució del pressupost perquè els circuits 
encara no ho permeten, però que proposaria alguna modificació per a recollir el que 
marca la llei. A continuació diu que 12 dies són pocs perquè la mecànica de verificació 
de la despesa no ho permet, però que es compromet a fer-los arribar la informació 
sobre la mitjana de pagament i el que està endarrerit. 
 
El Sr. Alamán diu que els consta que hi ha impagaments en demora i que el ciutadà no 
ha de suportar la burocràcia administrativa. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que no és un problema de caixa, que el problema tècnic 
molts cops ve donat perquè les factures que entren han de ser informades pel 
departament  i després els serveis econòmics fan tot el tràmit administratiu, però que si 
manquen dades a les factures s’ha de reiniciar el tràmit. Seguidament diu que 
l’Ajuntament de Cubelles, tret d’algunes excepcions, està pagant a dos mesos i algun 
cop abans i que s’ha de tenir en compte que hi ha una sobrecàrrega de feina pel tema 
de la fiscalia. Conclou dient que passats dos mesos d’ impagament es poden demanar 
a l’Ajuntament interessos de demora, cosa  diu, que no està passant perquè s’està 
pagant en aquest termini. 
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La Sra. Martínez diu que agrairien que se’ls fes arribar  la informació i que a partir del 
dia 1 ja fos efectiu i comenta la possibilitat de treure el segon acord de la moció, 
referent als 12 dies de pagament. 
 
El Sr. Comas diu que comparteix la sensibilitat de la moció però que se n’hauria                   
d’estudiar la viabilitat; que quan els acords són tan dràstics no es busca la resolució 
del problema sinó el fracàs de l´intent d’acord. Afegeix que si el PPC vol fer un debat hi 
estan d’acord i demana que reformulin la proposta o que la deixin sobre la taula, 
agafant la proposta del Sr.Grau. 
 
El Sr. Alamán  diu que el termini està sotmès al quòrum però que se n’ha de marcar 
un. 
 
La Sra. Miquel diu que hi ha proveïdors que porten una demora gran per quantitats no 
massa altes, però que fer un estudi li sembla fora de lloc perquè suposaria més feina 
pels serveis econòmics. Demana la retirada de la moció i que s’agafi el compromís de 
que en una reunió de serveis econòmics es digui el que s’ ha pagat i el que no. 
 
El Sr. Rodríguez diu que el govern està d’acord amb la proposta de la Sra. Miquel i 
explica que des de l’inici de la legislatura s’està fent un treball de reeducació de la 
gestió de la contractació. Agraeix aquest debat a la sala de Plens, i indica que el 
compromís és arribar a aquesta normalitat sense necessitat d’arribar a l’1 de gener de 
2011; conclou puntualitzant que no hi ha cap problema de liquiditat. 
 
El Sr. Alamán diu que la filosofia és que tothom cobri per la seva feina en un temps 
prudencial i que es tracta de buscar la fórmula per a arribar a un acord. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lluís Pineda. 
 
El Sr. Grau diu que s’hauria de retirar el segon punt de l’acord i que no s’ha deixat de 
pagar cap factura per manca de diners. Quant al primer punt, diu que s’ha d’adequar el 
termini al ritme normatiu previst per llei. 
 
La Sra. Alcaldessa demana retirar la moció i diu que, malgrat estar-hi a favor, avui per 
avui no és possible. Pren el compromís de seure i treballar-hi. 
 
La Sra. Navarrete diu que el termini es pot pujar de 30 a 45 dies. 
 
El Sr. Albet diu que a partir de l’1 de gener les factures noves es cobraran a 45 dies i 
les certificacions a 30 dies i afegeix que si es genera un període transitori d’ adequació 
fins l’1 de gener, no hi ha cap problema. 
 
L’Alcaldessa reitera que totes les factures que venen correctament contractades es 
paguen a dos mesos i dóna la paraula a la Sra. Interventora  
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Lluís Pineda. 
 
La Sra. Interventora explica que es dóna prioritat a les factures que venen 
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correctament tramitades, que hi ha pagaments  que es tracten de forma ràpida i uns 
altres en els que el tràmit per a la seva aprovació, s’allarga al servei gestor, als serveis 
econòmics o, en aquest moment, a la pròpia Intervenció, però que no és per manca de 
liquiditat, ja que el pagament efectiu es fa de forma ràpida. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Coch        
El Sr. Grau proposa substituir el segon acord de la proposta pel següent text: “Instar el 
govern que comparteixi amb tots els grups l’anàlisi dels circuits de gestió del 
procediment de pagament, quantificar-lo, propostes de millora i analitzar-lo 
conjuntament en el marc de la Junta de Portaveus o la Comissió de Serveis 
Econòmics en un termini no superior a 30 dies.” 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Coch. 
 
La Sra. Alcaldessa puntualitza que el debat no és que uns vulguin pagar i uns altres 
no.     
 
El Sr. Rodríguez pregunta si hi ha la possibilitat de deixar-ho sobre la taula i dur a 
terme una Comissió econòmica en 30 dies per parlar-ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió la Sra. Miquel. 
 
El Sr. Grau proposa seguir el que el Senat vagi marcant. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Miquel 
 
El Sr. Alamán diu que la llei estableix uns terminis màxims i que els Ajuntaments tenen 
la possibilitat de reduir-los. 
 
El Sr. Grau proposa modificar el punt primer eliminant la frase “ a un máximo de treinta 
días”  i afegint “en el termini que marqui el procediment de la modificació de la llei”. 
 
La Sra. Navarrete diu que no hi estan d’acord, que proposen augmentar el termini a 45 
dies. 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Miquel i el Sr. López. 
 
El  PPC proposa canviar el termini dels dos punts d’acord a  45 dies, i demana que es 
voti com a esmena. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. López 
 
Es sotmet a votació l’esmena proposada pel PPC i no s’ aprova per 7 vots en contra 
(4 del PSC, 2 de CIU i 1 d’ ERC), 7 abstencions ( 1 de la Sra. Cuadra de CIU, 1 del Sr. 
Albet de CIU, 3 d’ ICV, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC) i 2 vots a favor ( 2 del PPC). 
 
Es sotmet a votació la moció inicial i no s’aprova per 5 vots en contra ( 4 del PSC i 1                  
d’ERC) , 9 abstencions ( 4 de CIU, 3 d’ICV, 1 d’ICb i 1 d´EC-FIC) i 2 vots a favor ( 2 del 
PPC). 
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En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Miquel 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán. 
 
La Sra. Martínez diu que li agradaria traslladar aquest debat a una propera reunió per 
a aconseguir la unanimitat desitjable. 
 
El Sr. Rodríguez diu que ERC ha votat en contra perquè s’ha intentat arribar a un 
acord de totes les maneres i no ha esta possible, però que això no significa que la gent 
no hagi de cobrar Afegeix que agafen la proposta del Sr. Grau de parlar sobre aquest 
tema en el marc de la Comissió de Serveis Econòmics. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Alamán 
 
El Sr. Albet diu que tot el que suposi retallar el temps de pagament quan sigui possible 
és correcte i que l’Ajuntament té l’obligació d’adequar les seves estructures per a fer el 
pagament el més aviat possible però que no és viable fer-ho a curt termini. 
 
El Sr. Grau demana que consti la següent intervenció de manera literal: “Actualment a 
nivell estatal s’està tramitant la modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre de 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en el sentit següent: 
Es preveu el pagament ( a grans trets) dins els 30 dies següents a la prestació del 
servei o lliurament del bé essent d’ aplicació el canvi normatiu a partir de l’ 1 de gener 
de 2011. Tanmateix, des de l’ aprovació de la modificació normativa, en la redacció 
actual de la proposició, el termini de pagament serà de 45 dies. L’Ajuntament de 
Cubelles en aquest moment està treballant de manera que es doni compliment  a allò 
previst en la normativa aplicable dissenyant els circuits, com ara la descentralització, la 
introducció de noves tecnologies, si bé en aquest moment s’ està duent a terme de 
forma gradual per adaptar l’ organització i el funcionament per aconseguir-ho.” 
 
9.  ALTRES MOCIONS 
 
No n’ hi ha 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió la Sra. Alcaldessa. 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 

La Sra. Martinez agraeix a l’equip de govern que hagi atès la petició d’EC-FIC d’editar  
el calendari fiscal del 2010 i fer-lo arribar als contribuents. 
 
1.  La Sra. Martinez comenta que prop del pavelló del Poliesportiu hi ha una zona de 
jocs infantils i demana que es revisi el seu estat i s’equipari a les normes de seguretat                
d’altres zones infantils del municipi. 
 
2. La Sra. Martinez comenta que la desembocadura del Foix està obstruïda per la 
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sorra i graves de les llevantades i que això fa que l’aigua no es renovi adequadament 
per la qual cosa prega que es retiri la grava de la desembocadura del Foix el més aviat 
possible. 

 
Precs del grup municipal del PPC 

 
1. La Sra. Navarrete prega  que se’ls faci arribar les factures corresponents a la 
recollida de gossos de l’any 2008 

 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Alcaldessa. 

 
Precs del grup municipal d’ICV 

 
1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, demana tenir tota la informació referent a la 
dessaladora i les contraprestacions al municipi de Cubelles. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó 
 

La Sra. Alcaldessa explica que quan l’Ajuntament va signar amb l’ACA les 
contraprestacions, es posava de manifest que quan l’Ajuntament anés fent l’obra, 
com a garantia de contraprestació,  i anés enviant les certificacions,  l’ACA aniria 
pagant i per tant, diu,  el fet que es faci o no la dessaladora no hauria d’afectar 
les contraprestacions, perquè seria un incompliment de contracte. 
 

2. El Sr. Coch,  com a representant d’ICV, pregunta si les contraprestacions serien les 
mateixes en el cas que la dessaladora es  fes amb pressupost d’ empresa privada. 
 

La Sra. Alcaldessa respon que això és indiferent perquè el conveni és amb 
l’ACA. 

 
Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 

 
1. La Sra. Martínez pregunta: Quan va costar la campanya “GosSOS”? i demana que 
se’ls faci arribar el cost desglossat per partides 
 
2. La Sra. Martínez demana que se’ls faci arribar la resposta  lliurada a l’Associació 
Protectora d’Animals i Plantes del Garraf de la carta adreçada a l’Alcaldia el 15 de 
febrer de 2010 i en cas que no s’hagi lliurat  pregunta:  Per què no s’ ha fet? 
  
3. La Sra. Martínez, en relació al punt 8.7 de la Junta de Govern Local 5/10, diu que hi 
figuren 22 factures de l’empresa “Aqua Direct Blue Planet” i pregunta: Per què no es 
contempla aquesta despesa com a ordinària? Per quin motiu es considera 
extrajudicial? 
 
4. La Sra. Martínez diu que el 2009 el govern va aprovar un reconeixement 
extrajudicial de crèdit per un import de prop d’un milió d’euros i pregunta: Com és 
possible que l’Ajuntament contracti aquesta quantitat de serveis sense seguir el 
procediment reglamentari? Per què no s’ha posat en ordre tot aquest desgavell de 
factures extrajudicials? 
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5. La Sra. Martínez diu que el 2009 es va demanar un crèdit de 4.200.000 € i pregunta: 
Quina és la quantitat aplicada i en quines inversions? Demana el detall de totes les 
partides. 
  
6. La Sra. Martínez diu que el 2007 es va anunciar la compra d’un equip de pintura per 
a la Brigada valorat en més de 12.000 € però que fa temps que els passos de zebra                  
s’ estan pintant manualment, per la qual cosa pregunta: Què se n’ ha fet d’aquell equip 
de pintura? De què ha servit aquesta despesa? 
 
7. La Sra. Martínez diu que fa un any que es va demanar la retirada d’unes parades i 
una marquesina per on ja no hi passava l’ autobús, concretament al C/Josep 
Tarradellas i al Pg. de la Mar Mediterrània, però que no s’ ha fet i pregunta : Fins quan 
es pensa mantenir aquesta anòmala situació? 
 
8. La Sra. Martínez pregunta : Han decidit l’ús social que li pensen donar a la casa del 
Sr. Zafra? Se li està donant algun altre ús mentrestant? 
 
9. La Sra. Martínez diu que al Ple del novembre del 2008 EC-FIC va demanar una 
sèrie d’actuacions per a millorar l’accessibilitat al nou CAP però que continua tot igual i 
pregunta : Encara ho estan estudiant amb CatSalut  o no hi ha cap diàleg? 
 
10. La Sra. Martínez , en relació a l’aparcament de pagament de l’hospital dels Camils, 
pregunta: Com està el tema del desplaçament des de Cubelles fins els Camils en 
transports públic? Quins són els horaris dels transports possibles tant d’anada com de 
tornada? 
 
11.La Sra. Martínez pregunta: Quants treballadors està previst incorporar a 
Mercadona? Quants són de Cubelles? Quants d’aquests treballadors de Cubelles 
estaven en situació d’atur? 
 
12. La Sra. Martínez pregunta: Qui ha fet les obres de la nova rotonda de l’ Avinguda 
del Terme? Quin cost han tingut? Com s’ han repartit els costos entre els Ajuntaments 
de Cubelles i Vilanova? 
 
En aquests moments s´incorpora a la sessió el Sr. Lleó 

 
Preguntes del grup municipal del PPC 

 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta: Quin és l’import de les contribucions especials de Mas 
Trader? 
  
2.  La Sra. Navarrete diu que hi ha 850.000 € pressupostats per a l’ordenació de les 
noves instal·lacions del cementiri però que al DOGC 5574 es concedeix una subvenció 
a Cubelles en base a un pressupost de 704.583 € i pregunta: On és la diferència de 
150.000 € ? 
 
3. La Sra. Navarrete diu que si una entitat no està actualitzada al registre de la 
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Generalitat no pot rebre subvencions, i que el Grup de Riscos Cubelles no ho està i 
pregunta : Quin criteri es segueix  per  a atorgar les subvencions a les entitats? Estan 
les 71 associacions del municipi actualitzades? 
 
4. La Sra. Navarrete pregunta: Per què no s’ha contemplat l’accessibilitat en les 
millores fetes a l’ oficina de turisme? 
 

Preguntes del grup municipal d’ ICV 
 
 

1. El Sr. Narcís Pineda pregunta: Per quin motiu a l’Avinguda Catalunya hi ha terrenys 
públics ocupats per particulars? 
 
2. El Sr. Narcís Pineda pregunta:  Per què es deixen fer actes polítics al CSIDE al grup 
de CIU i no al d’ICV? 
 
3. El Sr. Narcís Pineda pregunta:  Havien previst fer un Pipican al parc situat entre els 
carrers Nostra Sra. de la Mercè i Eduard Toldrà, per què no s’ ha fet? 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 23:10 hores. Com a Secretària general, en dono fe. 

 
       

       


