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EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D’ ABRIL 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 19 d’ abril de 2010, a les 20:10 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. M. Lluïsa  Romero 
Tomás, els membres següents: 
 
-  Sr. 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. Xavier Pérez i Díaz, arquitecte municipal. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. PART INFORMATIVA 
 
1. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
1.1. Incendi en un magatzem de residus del Camí de les Trones 
 
En data 15 d’abril de 20010 es va originar un petit incendi en una planta de gestió de 
residus del Camí de les Trones. Cal agrair públicament la tasca diligent dels agents de 
la Policia Local,  Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat que van participar en 
les tasques d’extinció. 
 
Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes del foc. 
 
1.2. Setmana Cultural 2010 
 
Des del passat 16 d’abril i fins a mitjans de maig es realitzaran actes en relació a la 
Setmana Cultural de Cubelles, destacant-se els que tenen lloc al voltant de la diada de 
Sant Jordi, el proper 23 d’abril. Us animem a tots a seguir els actes, que podeu 
consultar a la web municipal: cubelles.cat.  
 
1.3. Aprovació al Consell Comarcal del Garraf de la moció “Sobre el pla de 
reordenació hospitalària del Garraf” 
 
En data 8 d’abril de 2010 es rep escrit del Consell Comarcal del Garraf comunicant 
que en la sessió del 18 de març de 2010 es va aprovar la moció presentada pel PSC 
sobre el “Pla de reordenació hospitalària del Garraf”. 
 
1.4. Modificació de la llei de mesures de lluita contra la morositat 
 
La Federació de Municipis de Catalunya ha emès un comunicat en què demana un 
nou sistema de finançament local. La sol·licitud està motivada en l’actual modificació 
de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials i que, entre d’altres reformes, contempla que els pagaments de 
l’administració pública es realitzin en el termini màxim de 30 dies. 
 
1.5. Acusaments de rebut 
 

a. Moció a favor de l’Estatut de Catalunya 
 
i. Parlament de Catalunya 
 

En data 12 de març de 2010 s’ha rebut escrit de la Cap del Gabinet de 
Presidència del Parlament de Catalunya, acusant rebut de l’aprovació de la 
moció en favor de l’Estatut de Catalunya per aquest Ple municipal, de 21 de 
desembre de 2009. 
 

ii. Congrés dels Diputats 
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En data 29 de març de 2010 s’ha rebut escrit de la Directora de Gabinet del 
Congrés dels Diputats, acusant rebut de l’aprovació de la moció en favor de 
l’Estatut de Catalunya per aquest Ple municipal, de 21 de desembre de 2009. 

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 

 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núm.1.279 al 1.301 del 2009 i nº 61 al 288 del 2010 
de la legislatura 2007-2011:  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
3. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets 269/2010, 282/2010 i 283/2010. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
II. PART RESOLUTIVA 
 
REGIDORIA D’ URBANISME I PLANEJAMENT 
 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL 
PORT ESPORTIU DE CUBELLES 

 
En data 28 de juliol de 2008, la Junta de Govern Local reunida en sessió 
extraordinària, aprovà inicialment el Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de 
Cubelles. 
 
Atès que durant el termini d’un mes determinat per a l’exposició pública, comptats a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOP) (Núm. 214, pàg. 60, de data 5.09.08), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5211, pàg. 67.208 de data 8.09.08), al 
Periódico de Catalunya de data 4 de setembre de 2008, al taulell d’edictes i a la pàgina 
web de la corporació de l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial del Pla 
Especial Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles, no consta en aquest Ajuntament la 
interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Vist l’informe favorable condicionat a un seguit de prescripcions de l’Autoritat del 
Transport Metropolità de data 09.10.2008. 
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Vist l’informe favorable de la Direcció General de Ports amb prescripcions que s’ha 
d’incorporar de data 21.10.2008 i posteriorment en data 28.12.2008. 
 
Vistos els informes favorables de la Direcció General de Comerç amb prescripcions de 
data 24.11.2008 i posteriorment en data 17.03.2010 conforme s’adequa a allò que 
preveu el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials. 
 
Vist l’informe de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient de data 
17 d’abril de 2009, que incloïa entre d’altres la prescripció de modificar el projecte en el 
sentit de suprimir quatre edificis comercials alineats a la platja.   
 
Vist l’informe favorable dels serveis territorials de Barcelona del Departament de Medi 
ambient data 25 de juny de 2009. 
 
Vist l’informe favorable emès per Sorea en relació a la valoració de consums a petició 
de l’ACA de 16 de febrer de 2010. 
  
Vist l’informe favorable amb prescripcions de la Direcció General de Pesca i Acció 
Marítima de data 3 de març de 2010. 
 
Vist el document del Pla Especial Urbanístic del Port esportiu de Cubelles de març de 
2010, lliurat pels redactors, que incorpora les diferents prescripcions realitzades durant 
el període d’informació pública i consulta per les diferents administracions i organismes 
en raó de llurs competències durant el període comprès entre els mesos d’octubre de 
2008 a març de 2010. 
 
Atès que l’objecte d’aquest Pla Especial és desenvolupar el sistema portuari del 
municipi, en compliment del que disposa l'article 37.1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, 
de ports de Catalunya. 
 
Atès el que determina els articles 55.2, 67, 76 i 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en relació 
als Plans Especials Urbanístics. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 12 d’ abril de 
2010; 
 
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  22.2.c) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta Regidoria proposa al Ple 
de la corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- 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. 
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SEGON.- Inserir edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
 
TERCER.-  Trametre còpia del Pla Especial i de l’expedient administratiu a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
QUART.- Notificar el present acord a les persones interessades i als redactors. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que a instàncies dels organismes s’han canviat els volums 
de metres de parc comercial i d´aparcaments però que la contraprestació de 
l’Ajuntament amb un local de 250 m2 continua existint  i que no s’ha vist afectada per 
aquesta disminució; que les dunes es preserven i que la disminució de la zona 
comercial implica que les botigues situades davant del port tindran més sortida. 
Comenta que ja s’ha presentat el projecte executiu a la Generalitat amb totes les 
modificacions. 
 
La Sra. Martínez diu que es tracta d’un projecte engrescador i que aportarà un turisme 
de qualitat, obrint noves zones de comerç i oci que alhora, diu, ajudaran a impulsar 
llocs de treball. Per tot l’exposat, conclou indicant que EC-FIC hi votarà a favor. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC dóna suport a aquest projecte perquè aposten per 
un turisme de qualitat i per la creació de noves zones de comerç al municipi. 
 
El Sr. Coch comenta que no entenen per què els antecedents de l’expedient 
comencen el 2008 quan, recorda, ICV ja va donar el  vot de confiança al 2003 i que el 
28 de juliol de 2005, amb registre d’entrada 7226, es van presentar a l’Ajuntament 
unes millores a la dàrsena per part de  totes les associacions de veïns. Seguidament, 
assenyala uns escrits del 2007 on es parla de la part que la Tèrmica ha de donar per a 
explotació de la dàrsena i que tampoc figuren, diu, a l’expedient. Conclou dient que 
estan d’acord amb la preservació de les dunes, que el Port és necessari i que ICV 
tornarà a donar el vot de confiança amb l’abstenció. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que l’adscripció va quedar paralitzada perquè estava 
condicionada per l’entrada d’aigües de la Tèrmica; que ella mateixa i el Sr. López van 
anar a Madrid per esbrinar el motiu de la paralització, i que es devia a que ENDESA no 
cediria tota l’explotació fins que es garantís l’ampliació de la Tèrmica; explica que 
aleshores es van posar en contacte amb ENDESA per forçar que s’eliminés aquest 
condicionant, i que quan es va reiniciar l´expedient ja portava un retard de dos anys. 
En relació als informes, explica que han canviat les normatives i que, per tant, s’han 
hagut de tornar a demanar. Afegeix que al maig del 2009 es va demanar al Grup 
Marítim Metropolità la modificació del projecte i que tenen 18 mesos per a presentar-lo 
i iniciar obres. 
 
El Sr. Albet explica que al conveni del 1975 signat amb la Tèrmica, aquesta tenia               
l’obligació de fer el port esportiu i cedir-lo a l’Ajuntament, que això es va anar 
endarrerint i que, finalment, degut a que l’Ajuntament no pagava llum des de feia anys, 
es va decidir renunciar durant 11 anys més a que la Tèrmica fes el Port. Afegeix que  
no es podia fer un port al costat de la Tèrmica perquè els sulfurosos tacaven les 
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embarcacions i això suposava un cost que la Central no podia assumir, però que des 
que la Tèrmica funciona amb gas la seva actitud ha estat diferent. Seguidament 
explica que al 2003 es va tornar a endegar la iniciativa, però que els permisos han 
estat difícils i les negociacions complexes degut a que la Tèrmica tenia la concessió de 
tota la dàrsena i l’havia de cedir sencera. Finalitza dient que ens hem de felicitar tots 
per poder tirar endavant el projecte i afegeix que l’Ajuntament també participarà en la 
gestió del port. 
 
El Sr. Coch considera que CIU no ha fet res per a aconseguir el port des de fa 10 anys 
i, per altra banda, demana saber quina participació farà l’ajuntament per preservar les 
dunes. 
 
El Sr. Albet puntualitza que el govern que va qualificar el port com a port esportiu va 
ser CiU, gràcies al director general, Sr. Enric Ticó. 
 
Es sotmet a votació la proposta 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 ), cap vot en contra i 4 abstencions                 
(4 d’ICV ). 
 
La Sra. Miquel, en referència al proper punt d’aprovació del POUM, llegeix les causes 
d’abstenció que figuren a l’informe de Secretaria del Ple del 15 de febrer de 2010 i 
comenta que hi ha dos companys d’ICV que haurien de marxar del Ple per aquests 
motius i que són el Sr. Narcís Pineda i el Sr. Pere Lleó. 
 
En aquests moments el Sr. Narcís Pineda i el Sr. Pere Lleó abandonen la sala. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que respecten la decisió d’ ICV però que els sembla incoherent 
perquè fins ara han estat participant i fins i tot han signat documents. 
 
La Sra. Miquel comenta que per aprovar el punt calen nou vots favorables i que 
l’informe de Secretaria deixa clar que s’abstindran d’intervenir en el procés, per la qual 
cosa considera que també haurien de marxar el Sr. Lluís Pineda i el Sr. Albet. 
 
El Sr. Albet diu que CIU ja assumeix les seves responsabilitats i que si no hi estan                    
d’acord que ho impugnin. 
 
La Sra. Miquel diu que si hi intervenen s’haurà d’impugnar el Ple; seguidament, 
pregunta a la secretària general si els regidors afectats per causa d´abstenció poden 
intervenir en el debat, i demana que la resposta consti en acta. 
 
La secretària general respon que no. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta a la secretària general si cal que abandonin la sala. 
 
La secretària general respon que no. 
 
El Sr. Albet diu que no té cap interès directe, que la seva germana té uns terrenys però 
que ell no intervindrà malgrat que com a regidor d’ensenyament, diu, té el dret a 
participar en la defensa dels temes d’aquesta regidoria com és el cas dels greus 
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problemes per obtenir terrenys per a la ubicació del nou IES. 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CUBELLES 

 
En data 10 de setembre de 1993 va ser publicat en el DOGC l’aprovació definitiva del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles, vigent actualment.  
 
Atès allò que disposa l’article 116 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, cal procedir a la revisió del POUM quan s’ha complert 
el termini fixat en el pla o quan es produeix algunes de les circumstàncies previstes en 
el pla per a la seva revisió, la qual cosa s’ha produït amb el vigent PGOUM de 
Cubelles. 
 
En data 26 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va resoldre adjudicar el 
contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica de redacció del projecte de 
revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles a favor de l’empresa Salvador 
Matas Arquitectes, S.L. 

En data 20 d’abril de 2009 el Ple de l’Ajuntament va aprovar, entre d’altres, el 
Programa de Participació Ciutadana per al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Cubelles, publicat en el  BOPB número 122 de data 22 de maig de 2009. 

En data 7 d’octubre de 2009 es va realitzar una sessió informativa de devolució del 
procés participatiu del POUM. 

En data 4 de febrer de 2010 *** va presentar  per registre d’entrada *** el document 
corresponent a l’Avanç del Pla d’Ordenació Municipal de Cubelles. 

Vistos els informes de l’arquitecte urbanista municipal 05/09 de data 8 d’octubre de 
2009 i informe 16/10 de data 8 de febrer de 2010, i pel que fa al compliment del 
contingut que ha de conformar el document d’Avanç. 

Vistos els informes jurídics 23/09-urb de data 9 d’octubre de 2009 i 05/10 de data 8 de 
febrer de 2010. 

Vist l’informe conjunt de Secretaria-Intervenció núm.01/2010 de data 8 de febrer de 
2010. 

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 12 d’ abril de 
2010 ; 

La regidoria d’urbanisme i planejament proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent  

ACORD 
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PRIMER. Aprovar l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cubelles 
presentat per l’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cubelles. 
 
SEGON. Sotmetre l’Avanç a exposició pública per un termini de 20 dies a partir de la 
última publicació de l’edicte del present acord. El document es podrà consultar en les 
dependències dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, carrer Joan XXIII, núm.30, 1r., de 
dilluns a divendres, de 10h. a 14h. i dijous per la tarda de 17h. a 19h. 
 
TERCER.- Trametre un exemplar del document d’Avanç a l’òrgan ambiental a efectes 
de sol·licitud de document de referència que determini l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i 
identifiqui les administracions públiques afectades i el públic interessat. 
 
QUART.- Trametre un exemplar de document d’Avanç a la Direcció General 
d’Urbanisme als efectes de sol·licitud d’informe urbanístic i territorial que inclogui la 
valoració de l’adequació de l’Avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les 
directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic 
sostenible. 
 
CINQUÈ.- Publicar edicte d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en dos 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal;  així com 
inserir-lo  en la pàgina web de l’ajuntament.  
 
La Sra. Alcaldessa explica que es tracta d’un punt que es va deixar sobre la taula per  
arribar a un consens amb l’oposició i que s’han dut a terme vàries reunions. 
 
El Sr. López manifesta que el PSC no té inconvenient en debatre el punt perquè no 
tenen cap interès urbanístic. Explica que el procés consta de tres fases: la 
institucional, que és la que aprova aquest procés en juntes de govern, informatives o 
Plens, el procés de participació ciutadana  i les comissions dels grups de treball del 
POUM. Diu que és un procés llarg i complicat, que s’han dut a terme cinc reunions de 
participació ciutadana, tallers, una sessió informativa de devolució del procés i sis 
reunions de la Comissió de Treball del POUM. Seguidament explica que el 10 de març 
del 2010 va entrar per registre un document signat per ICV, PPC, ICb i EC-FIC per 
estudiar una proposta de modificacions i creu que dels quatre punts que presentava es 
pot arribar a un consens en tres d’ells, però que no estan  d’acord el que demana que 
es contempli la zona de Mas Guineu com a sòl urbanitzable no delimitat, ja que el 
govern considera que això s’ha de plantejar quan es tinguin els estudis de mobilitat, 
econòmics, etc. Demana a l´arquitecte que expliqui el concepte de sòl urbanitzable no 
delimitat. 
 
El Sr. Pérez explica que en un POUM els nous creixements es classifiquen com a sòl 
urbanitzable; que el delimitat és el que defineix tots els paràmetres de l’àmbit, els usos, 
la intensitat, les cessions etc., i el no delimitat és una reserva per quan s’esgoti el 
delimitat i requereix d’un pla especial per delimitar els  paràmetres de l’àmbit i que tot 
això és impossible contemplar-ho en l’Avanç del planejament, perquè aquest comporta 
diferents alternatives de models de territori. 
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El Sr. López creu que hi ha el suficient consens per demanar a tots els regidors el 
suport per a la seva aprovació. 
 
El Sr. Comas demana que la gent sàpiga quines són les propostes 
 
La Sra. Alcaldessa explica que les quatre propostes dels grups són: anul·lar la zona 
energètica de Cubelles, contemplar la primera línia de la C-31 com a corredor 
comercial, modificar la comunicació interna i l’agenda de desplegament del POUM. En 
relació a la primera diu que, en el cas que no fos possible l’anul·lació, el govern 
proposa traslladar-la per sobre l’autopista, on s’ubiquen els dipòsits de combustible de 
la Central, i potenciar, en els sòls on s’ubica actualment, una àrea d’equipaments 
educatius i de recerca i desenvolupament.  
 
La Sra. Miquel diu que no és el lloc ni el moment d’agafar compromisos polítics ni de 
fer esmenes, que això s’ha de dur a terme als llocs de treball i a les Comissions 
Informatives. 
 
La Sra. Alcaldessa diu a la Sra. Miquel que aquesta va manifestar que si hagués sabut 
que es parlava del POUM a la Junta de Portaveus no hi hagués assistit. Seguidament, 
en referència a la segona proposta, explica que s’estudiarà la seva configuració per 
transformar-lo en un eix de comunicació interna, incorporant activitats econòmiques. 
Quant a la tercera proposta, diu que es farà dins de les possibilitats, respectant al 
màxim l’estructura de la propietat i fent el pas per sobre la via del tren; afegeix que un 
cop estigui treballat amb més detall es recollirà al POUM. En el cas de l’última 
proposta, que fa referència a Mas Guineu, explica que ha d’anar obligatòriament al 
POUM amb l’agenda econòmica i financera i que no es pot concretar el desplegament 
del POUM perquè no es coneix amb exactitud l’abast del mateix; que no es diu que no 
s’accepti, sinó que és en una altra fase on hauran de seure tots i arribar a uns acords 
de desenvolupament. Finalment indica que l’única millora és la del punt 1, d’afegir 
equipaments educatius, de recerca i de desenvolupament. 
 
La Sra. Martínez creu que no hi ha una voluntat real de consens i que el document 
amb les quatre propostes era l’eina bàsica per a arribar a aquest consens però que no 
ha estat possible. Seguidament pregunta per què a les conclusions de l’informe tècnic 
es diu que la Comissió de treball del POUM coneix el contingut del document i està 
consensuat. 
 
El Sr. Pérez respon que a les comissions de treball s’arriba a un cert consens. 
 
La Sra. Martínez diu que ha de ser el debat polític el que digui si s’ha arribat a un 
consens o no, i no pas l’informe del tècnic, i demana que es tregui la paraula 
consensuat. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que el tècnic ha plasmat la seva opinió i que si ho ha de 
mantenir que ho mantingui. 
 
La Sra. Martínez diu que els quatre punts no estan tan lluny del que es planteja a    
l’Avanç i que és el que han demanat els assistents als tallers de participació. 
Considera  que la reserva de sòl per a una nova central Tèrmica no pertoca a                     



  Exp. 1.2.1.1  03/10 
  Legislatura 2007-2011 

10 
 

l’Ajuntament perquè  ningú en els tallers va plantejar-ne el trasllat. Conclou dient que 
no entén que el fet de reconèixer la zona de Mas Guineu com a sòl urbanitzable no                 
delimitat sigui un problema per no arribar a un acord, frenant el desenvolupament 
d’altres zones, com l’eixample nord i oest en el qual, diu, tots els grups hi estan                
d’acord ; demana saber el motiu d’aquest condicionant. 
 
El Sr. Comas diu que quan es porta a aprovació qualsevol tema sempre saben quines 
seran les postures definitives i el resultat de la votació però que en aquest punt la llei 
marca  que no tothom pot votar i per tant, diu, la majoria es capgira. Continua dient que 
l’incompliment de les expectatives dels tallers poden ser greus i que en aquest context 
hi votaran en contra; que pensava que els quatre punts bàsics presentats serien un 
punt de partida però que ha estat la plasmació del que ha estat tota la legislatura: un 
enfrontament govern-oposició; que aquesta desunió s’ha vist reflectida en una 
autopista no desitjada per ningú i que no ha existit consens, perquè el debat s’ha 
limitat a qüestions tècniques. Seguidament, manifesta que hi votaran en contra perquè 
darrera els punts hi havia un debat polític. Afegeix que el Pla Territorial Metropolità 
condicionarà el POUM, per la qual cosa considera que s’hauria d’ajornar la votació fins 
a conèixer les al·legacions a aquest Pla Territorial. Recorda que acords aprovats pel 
Ple per unanimitat no s’han tirat endavant, com és el cas, diu, de “Cubelles ciutat 
educadora” i considera que això té a veure amb que el Sr. Albet ocupi la regidoria 
d’ensenyament. Finalment, demana que es deixi el punt sobre la taula i que s’obri un 
procés de reflexió per a trobar punts en comú. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC pensa en una Cubelles amb un turisme de qualitat i 
cultural i afirma que han estat capaços de posar-se d’acord en un tema com el 
complex educatiu, però que esperaven una resposta per escrit. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Comas. 
 
La Sra. Navarrete diu que no entén per què suposa un problema que la zona de Mas 
Guineu sigui sòl urbanitzable no delimitat i que sí es pot concretar a l’Avanç. A 
continuació, vol saber quin sentit té obrir un nou barri quan a La Mota hi ha blocs 
sencers de pisos buits i considera que això suposa més costos per a les arques del 
municipi ja que un nou barri ha de tenir serveis. 
 
En aquests moments s’ incorpora a  la sessió el Sr. Comas. 
 
La Sra. Navarrete conclou demanant que el govern reflexioni perquè es pugui aprovar 
canviant la zona a sòl urbà no delimitat. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán. 
 
El Sr. Coch  comenta que ICV ha posat moltes ganes en l’aprovació del POUM, que 
han tingut reunions oficials i extraoficials però que no s’ha arribat a un consens i 
pregunta quin problema hi ha per a delimitar un sector que, vist com està el sector 
econòmic,  seria contraproduent per al municipi. Seguidament diu que esperava trobar 
els acords a la documentació del Ple i diu que no són formes. 
 
En aquests moments s’incorpora a  la sessió el Sr. Alamán 
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El Sr. Coch recorda que això només és l’Avanç del Pla, que falten dues aprovacions 
més i pregunta si els presents són capaços d’obrir un altre procés d’arribar a acords, ja 
que creu que si es tanca així es tancarà malament, només amb la voluntat de part del 
govern. 
 
El Sr. Rodríguez manifesta no tenir cap interès i que així consta a la declaració jurada 
de béns. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Coch. 
 
El Sr. Rodríguez explica que al 2004 es van fer unes al·legacions al Pla Director 
Urbanístic del Sistema Costaner, recuperant el 40% dels terrenys afectats; que la 
regidora d’Urbanisme d’aquells moments va manifestar que el Pla del 93 estava 
esgotat, i que tot això ERC ho recull al seu programa. Continua explicant que al 2004 
es van constituir diverses Comissions que van anar definint el Cubelles del futur, que 
el Pla de Mandat del 2003 va treballar-se en comissions i es van debatre les 
conclusions, que es van aportar al document; que el 2008 es va adjudicar per 
procediment obert el contracte d’assistència tècnica per a la redacció del POUM i que 
el 2009 es va impulsar un programa de participació ciutadana. Afegeix que ara es 
proposa aprovar l’Avanç i obrir l’exposició pública i que des d’ERC troben lògics els 
recels de la població sobre com ha de ser el creixement de Cubelles, però que és 
irresponsable que algun grup doni peu a rumors infundats. Continua dient que s’ha 
d’alliberar sòl per a la creació d’indústries i vivendes socials, i que amb el Pla actual els 
nous terrenys per a equipaments s’haurien d’expropiar a preu de mercat; que no cal 
delimitar tots els terrenys a la vegada, que es podrà fer per fases i que l’Ajuntament 
tindrà sempre l’última paraula, i que abans de fer habitatges s’hauran de construir les 
infraestructures necessàries.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Coch. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que fa totes aquestes reflexions per transmetre que cal 
alguna cosa més que consens, que cal entendre que hi ha un procés que està esgotat 
i cal obrir-ne un de nou i que, per tant, ERC donarà el seu vot favorable al POUM. 
 
La Sra. Cuadra diu que és una necessitat i una obligació portar aquest punt a Ple; que  
el document lliurat per l’oposició s’ha treballat i debatut a les Comissions i que s’ha 
arribat a un consens en tres dels punts. Afegeix que malgrat que l’oposició demanava 
que el consens es recollís en un document polític, l’informe tècnic reflexa els punts 
demanats per l’oposició. Seguidament explica que els dos membres de CIU que               
s’han quedat al Ple ho han fet, assessorats per  la secretària, i que no cal que ningú 
els faci cap recomanació; afegeix que, en la seva opinió, els dos membres d’ICV 
tampoc han marxat, ja que segueixen parlant amb el seu grup i amb el públic. Afegeix 
que es necessiten nous terrenys per l’IES, que s’ha de generar terreny per a 
habitatges de promoció social, convertir les urbanitzacions en barris, ordenar les 
comunicacions internes del municipi, i generar sòl industrial per crear llocs de treball i 
considera que tot això està prou debatut  com per portar-ho a Ple. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
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El Sr. Grau diu que hi ha més motius d’aproximació que de separació, que els quatre 
punts dels que s’està parlant només suposen un 5% del total del document i que en el 
95% restant hi estan d’acord. Manifesta que el PSC té un interès directe i col·lectiu en 
què el procés avanci, amb les millores que calgui, perquè el territori és el principal 
actiu d’un municipi i per a  millorar la qualitat de vida dels veïns. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Grau considera fonamental que per primera vegada els ciutadans hagin pogut 
dir-hi la seva i tenir la informació al seu abast. Seguidament diu que a la darrera Junta 
de Portaveus va haver-hi la proposta d’incorporar a l’Avanç les solucions als quatre 
punts, i que s’ha de portar al límit la capacitat de debat. Continua dient que preferiria 
un POUM que digués no a la Tèrmica i signifiqués la seva desaparició, però que la 
decisió no és del govern i que, per tant, el trasllat de la Central per posar equipaments 
educatius és, diu, la millor solució que ofereix el marc legal. En relació al perfil 
comercial a l´entorn de la C-31, manifesta que hi ha hagut un debat i una capacitat de 
consens al respecte per incorporar-ho al text, igual que amb el tema de les 
comunicacions internes. Quant al punt de Mas Guineu, pregunta per què les tres 
zones de creixement del municipi s’han de programar de manera diferent i explica que 
la Llei d’Urbanisme apel·la als beneficis d’agrupament dels territoris i que s’ha donar el 
mateix tracte i els mateixos drets a tots els propietaris. Comenta que valora l’actitud 
dels Srs. Narcís Pineda, Lluís Pineda, Pere Lleó i Joan Albet i explica  que disposen de 
la mateixa documentació que la resta de regidors. També explica que si el MIEM o el 
Pla d’equipaments culturals no tenen  un Pla General que els emmarqui no es poden 
desenvolupar. Conclou dient que la feina del POUM tot just comença, que ara toca 
definir-lo i demana el suport per a l’aprovació de l’ Avanç.     
 
La Sra. Miquel diu que avui estan exactament igual que quan es va deixar el punt 
sobre la taula al Ple del 15 de febrer, que el govern no va voler signar un document 
amb el que pensava cada grup, que se’ls demanava que consensuessin entre ells per 
poder fer-ho amb l’oposició. Seguidament, diu que ICV demanava el compliment de 
l’acord de Ple del febrer del 2005 pel qual s’havia de sol·licitar a la Generalitat 
l’anul·lació de la zona energètica i el desmantellament de la central. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán. 
 
La Sra. Miquel diu de l’esmentat Ple va ser anterior a l´aprovació del Pla Energètic de 
Catalunya i considera que ara el Sr. Grau no pot dir que el trasllat no depèn del govern 
sinó que ho hauria d’haver negociat millor. Comenta que CIU ha parlat d’escoles i 
d’equipaments, però no de la totxana, que és, diu, un dels elements més forts del Pla.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán. 
 
La Sra. Miquel afegeix que queden dos mil pisos per vendre a Cubelles. Seguidament 
diu que a l’expedient d’aprovació de l’Avanç hi ha un document signat per                         
l’arquitecte,  però que no existeix cap document de consens i que ha estat l’oposició 
qui ha liderat el projecte de consens, i no pas el govern. Considera que es podria 
haver arribat a un acord en els quatre punts proposats però que hi ha una insistència 
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per part del govern per a no fer-ho.  Finalment, diu que els dos companys d’ ICV s’han 
assegut entre el públic i no han format part d’aquest procediment per ètica política però 
que en canvi algú sí ha intentat influenciar, diu, en algunes Comissions Informatives. 
 
A petició del Sr. Rodríguez es fa constar de forma literal la seva intervenció : 
 
El Sr. Rodríguez diu de forma literal: “Sra. Miquel,, jo tan sols li diré dues coses: la 
primera és que durant 3 anys i 21 dies vostè ha fet pagar a ERC, i continua fent  
pagar, el fet que ens neguéssim a estar amb vostè a l’oposició, i després vostè parla 
de números, que els té tan clars, que queden 2.000 habitatges per llogar o per vendre; 
jo li parlaré d’un número que aquest sí que és objectiu perquè està quantificat amb una 
mesura: 800 vehicles diaris passant pel pont de la desembocadura del riu Foix. A partir 
d’aquí, jo no crec que li hagi de contestar res més i, finalment, li diré: si vostè creu i  
acusa aquest govern de tot el  que ens ha acusat i del que ha deixat entendre, i  els 
seus companys han sortit per no comprometre o perquè la llei ho demana així, per què 
no posa sobre la taula que fem una no delimitació al 100% del sòl d’aquest municipi? 
per què no ho fem? Perquè potser, segurament, els seus companys també li podrien 
dir alguna cosa. Fem-ho, posem-ho sobre la taula i diem: no només el sector de Mas 
Guineu sinó el 100% no delimitat; sigui valenta i faci aquesta proposta perquè ERC li 
donarà suport.” 
 
La Sra. Miquel diu que ho signi i els ho faci arribar. 
 
La Sra. Martínez diu que els tallers de participació ciutadana i les reunions amb el 
govern no han servit per a recollir el sentiment majoritari. En relació al punt de la 
Tèrmica diu que si un cop esgotades totes les vies de negociació ens la tornen a 
imposar li haurem de fer un lloc, amb una modificació de pla que pot ajudar, diu, a 
negociar per una altra via, però que no cal donar-ho de partida. Quant al punt de Mas 
Guineu considera que s’ha de créixer de manera natural, que aquesta zona no és 
prioritària i que no es poden obrir les tres zones de partida quan hi ha una bossa                 
d’habitatge al municipi que és, diu, la mateixa que a Vilanova. Considera que és a              
l’Eixample Oest i Nord on han de sorgir les zones comercials i educatives perquè no es 
pot comparar el pes del nombre d’habitants amb la zona de Mas Guineu. Conclou 
dient que el govern és tossut perquè condiciona tot el POUM al tema de Mas Guineu. 
 
El Sr. Alamán diu que no cal presumir del període d’informació pública, ja que és 
preceptiu per Llei; que estan molt contents amb el tres punts aconseguits ja  que per fi      
l’oposició contribuirà a fer un municipi millor, amb el  trasllat de la Tèrmica o la zona                          
d’equipaments educatius. Considera que les intervencions del Sr. Grau  respecte  el 
tema de Mas Guineu són demagògia perquè se’ls va donar una negativa a aquest punt 
per qüestions tècniques i ara el Sr. Grau dóna una argumentació política. Quant a la 
qüestió tècnica, creu correcta l’opinió del tècnic però afegeix que això no exclou que es 
pugui preveure la qualificació del sector a l’Avanç del Pla i, en relació a la qüestió 
política, diu que és contrari a la lògica defensar que tots els terrenys tinguin la mateixa 
qualificació per una qüestió de criteris com l’excessiva vivenda o el creixement natural.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Miquel 
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El Sr. Alamán comenta que hi ha l’obligació d’establir l’agenda de desenvolupament 
del POUM i creu que s’han donat arguments suficients per arribar a un consens. 
Finalment diu estar d’acord en que hi ha un 75% d’apropament però demana que el 
govern reconsideri el darrer punt.  
 
La Sra. Alcaldessa recorda que el mateix grup que demana d’anar tots a una en el 
tema de la Tèrmica és el que va fer certificats de compatibilitat urbanística el gener del 
2007 i que tots els grups van anar a parlar amb la Sra. Maria Comellas, responsable 
del departament de Medi Ambient, qui va dir que “més valia posar-s’hi de costat 
perquè d’esquena ja la tindríem” i que no pertany precisament, diu, al Partit dels 
Socialistes. En referència a la moció aprovada el 2005 explica que es va notificar 
absolutament a tothom, tal i com apareixia als acords de la mateixa, però que després, 
malauradament, es va aprovar el Pla Energètic i no va servir de res. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Miquel. 
 
La Sra. Alcaldessa menciona la carta que va enviar al director d’Energia i Mines, Sr. 
*** per sol·licitar el desmantellament de la Tèrmica o el seu trasllat i explica que si no 
hi hagués hagut el certificat de compatibilitat urbanística del 2007 no s’haguessin fet 
aquests projectes ni s’haguessin entrat a la Generalitat, ja que el Sr. Mauri estava, diu, 
del costat de l’Ajuntament. Seguidament, diu que si estan portant un document tècnic a 
una reunió política és perquè l’accepten i que un Pla General comporta una part 
tècnica i una part política. Afegeix que dir que no s’ha tingut en compte la participació 
ciutadana significa posar en dubte la professionalitat de les empreses totalment 
independents. Afegeix que Mas Guineu s’ha de desenvolupar perquè està al costat de 
Cunit i perquè La Solana, La Gaviota i el Parc de Cubelles no tenen cap servei; que cal 
que les persones que hi viuen puguin sentir-se veïns de Cubelles i tenir els mateixos 
serveis que la resta,  ja que ara tenen més relació amb Cunit; seguidament, diu que 
això res té a veure amb el totxo ni amb els senyors de Mas Guineu. 
 
A petició del Sr. Alamán es fa constar de forma literal la següent part de la intervenció. 
 
La Sra. Alcaldessa diu de forma literal: ”Vostès estarien disposats, tots els grups, a no 
posar simplement Mas Guineu?, per què no posem totes les zones com a no delimitat, 
i es negocia cada una d’ elles? Estarien vostès disposats, ja que a l’Avanç de memòria 
hem inclòs totes les seves aportacions a excepció d’aquestes? Si vostès estan d’acord 
en posar no delimitat i negociar cada un dels planejaments i dels diferents 
desenvolupaments seria una opció, estaríem tots d’acord, suposo, i es podria votar 
conjuntament i ja es parlaria a la segona fase el tema. Si els sembla, jo no tinc cap 
inconvenient, de fet porto una còpia que s’havia de votar:  a l’ Avanç de planejament, a 
la memòria ( punt 5.4.1.1) i en relació als sòls d’implantació d’ activitats estratègiques, 
ja ve en blau: “En el cas que fos possible l’anul·lació de la zona energètica del municipi 
de Cubelles, es proposa traslladar aquesta activitat a un altre sector situat per sobre 
de l’autopista on ,actualment, hi ha els dipòsits de combustible de la Central”. La 
nostra intenció d’entrada venia reflectida a una còpia de la memòria, per votar-la, per 
tant, jo els torno a fer la pregunta: Si posem no delimitat a tot arreu i es negocia 
posteriorment cada un dels desenvolupaments, vostès hi estarien d’ acord?” 
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El Sr. Alamán demana que a la propera reunió es comenci amb aquesta proposta per 
a reconsiderar-la. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que ho porta a votació ara perquè hi haurà altres fases en les 
que s’hauran de posar d’acord perquè és d’obligat compliment portar una agenda. 
 
El Sr. Rodríguez diu que posen sobre la taula incloure totes les superfícies com a no 
delimitades i així demostrar que el govern no té cap interès en cap zona. 
 
La Sra. Navarrete manifesta que té la sensació d’estar en un mercat i que es tracta              
d’una cosa molt més seriosa, que volen començar amb aquesta proposta i treballar-la 
seriosament. 
 
La Sra. Miquel diu que el grup d’ICV abandona el Ple.. 
 
En aquests moments la Sra. Miquel i el Sr. Coch abandonen la sala. 
 
El Sr. Alamán demana que se’ls passi la proposta per escrit i que l’analitzaran i 
sospesaran, o bé que es pari el Ple un hora per a estudiar-ho. 
 
La Sra. Martínez demana que es tregui el punt de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Comas demana que es deixi el punt sobre la taula. 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Navarrete, el Sr. Alamán, el Sr. 
Comas i la Sra. Martínez. 
 
A les 23:40 h la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió durant 15 minuts. 
 
A les 23: 55 h la Sra. Alcaldessa reprèn la sessió. 
 
La Sra. Alcaldessa demana disculpes a la ciutadania per les maneres no adequades 
de fer. 
 
El Sr. López  comenta que s´ha donat una situació que no agrada a ningú. Explica que 
per no haver d’estar modificant constantment el document de l’Avanç es pretenia  votar 
els  punts i afegir-los després. Respecte el primer punt, diu no entendre que la resta de 
grups s’hagin ofès per haver incorporat el tema dels equipaments educatius, quan tots 
hi estaven d’acord. En relació al tema de Mas Guineu diu que la paraula “uniformat “ 
significa per a tothom igual però que no li sembla que sigui el que vol l’oposició; que li 
preocupa la poca transparència i la legalitat perquè aquest punt, diu, està referendat 
per persones que tenen interessos en altres zones del municipi. Manifesta la seva 
decepció perquè no hi haurà consens i afegeix que no entén per què, si el govern ha 
admès tres del quatre punts proposats per l’oposició. Finalment diu esperar que en un 
altre moment es pugui discutir amb més tranquil·litat. 
 
Es sotmet a votació el conjunt d’esmenes (en negreta) i s’aproven per 7 vots a favor (4 
del PSC, 2 de CIU i 1 d’ ERC) 2 abstencions (1 del Sr. Albet de CIU i 1 del Sr.Lluís 
Pineda de CIU) i cap vot en contra, quedant redactades com segueix : 
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“5.4.8. En relació a les infraestructures de mobilitat  
 
Definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat 
generada per l’aplicació de les previsions del POUM segueixi unes pautes 
caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, 
d’acord amb la Llei 9-2003 de la Mobilitat i el decret 344/2006 de la Mobilitat, que 
determinen com a objectiu l’assoliment d’un model de desenvolupament sostenible 
que permeti als ciutadans un alt nivell de qualitat de vida sense comprometre els 
recursos de les generacions futures.   
 
Abordar la problemàtica actual que presenta el pas de la C-31 pel municipi, 
especialment pel seu centre urbà (Av. de Catalunya), i es proposaren alternatives per 
a la seva permeabilitat, connectivitat i accessibilitat per al vianant, així com també la 
seva reurbanització. En aquest sentit, caldrà avaluar les diferents alternatives en 
funció de la seva inserció territorial, tractant de triar aquella que sigui el més 
harmònica possible. Especial atenció mereix la necessitat de millorar l’accés al 
centre urbà direcció Barcelona, que correspon a l’accés des del nus de la C32. 

 
La traça de la C-31, un dels elements vertebradors del municipi, s’estudiarà la 
seva configuració fruit dels requeriments a que estigui sotmesa pel nou 
planejament general, reduint al màxim el seu caràcter de vial de pas per 
transformar-ho en un eix de comunicació interna del municipi, amb una especial 
cura en la definició de les seves façanes, on s’ubicaran activitats econòmiques.  
 
Revisar el traçat viari previst al vigent Pla general de connexió mar-muntanya, 
analitzant les causes de la seva no execució –o execució parcial- cercant alternatives 
de traçat i de gestió de la seva execució. Aquest vial, que es considera imprescindible 
per a la correcta relació del centre urbà amb els nuclis urbans existents al nord de la 
C-32, haurà de resoldre les seves connexions bàsiques amb les vies d’accés, BV-2115 
i C-31, així com la seva relació amb les infraestructures que travessa: C-32 i FFCC. Al 
mateix temps haurà de garantir el correcte accés al sòls urbans amb la que es 
relaciona (Mas Trader), els sòls urbanitzables pendents de legalització (Les Estoreres, 
Ricreu) o aquells altres que es puguin incorporar al procés urbanitzador (Eixample 
Oest).    
 
El traçat d’aquesta connexió viària que discorre per sòl no urbanitzable protegit 
(UTR-C3) es farà, dins de les possibilitats, utilitzant les traces existents i  
respectant al màxim l’estructura de la propietat, per tal d’afectar al menor 
nombre de finques.  
 
Establir els mecanismes de planejament o gestió urbanística que permetin la 
finalització del vial que travessa la C-32 (connexió Sta. Maria – Corral d’en Cona), 
només executat parcialment. Proposar alternatives de connectivitat que resolguin els 
dèficits d’accessibilitat d’alguns sectors urbans del municipi en direcció Est-Oest, com 
ara La Gaviota, el Parc de Cubelles o el polígon industrial Les Salines. 
 
Proposar alternatives de connectivitat que permetin la correcta relació a una i altra 
banda de la via del ferrocarril, ja sigui en sòl urbà com urbanitzable. Caldrà prioritzar 
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propostes que millorin la connectivitat amb els sectors existents a Les Salines i al Pla 
de Sant Pere, sense perjudici d’altres connexions existents necessitades de millora 
/Av. dels Països Catalans)  
Estudiar la precària connexió existent entre el barri de Les Estoreres amb la BV-2115, 
que haurà de ser objecte de millora.  
 
Establir, per a la xarxa viària interna, una jerarquia de carrers que separi els diferents 
sistemes de mobilitat. Cal recollir propostes que tendeixin a reduir la circulació en el 
centre del casc urbà i la recerca de zones per a la ubicació de petites àrees 
d’aparcament” 
 
“5.4.11. En relació al sòls d’implantació d’activitats estratègiques  
 
Proposar alternatives d’ubicació de noves activitats estratègiques que es puguin 
plantejar pel municipi. S’està analitzant en aquest sentit la conveniència de possibles 
ubicacions de centres vinculats amb el tractament de residus i la producció d’energia a 
partir de fonts renovables, i instal·lacions similars de caràcter ambiental i d’interès 
públic.  

 
Abordar la problemàtica actual que presenta les instal·lacions de la central Tèrmica. La 
propera finalització del període de la seva concessió pública obliga a replantejar el seu 
paper, ja no tant sols en relació al territori en el que s’implanta, sinó en la seva 
adequació als nous processos industrials propis de les noves tecnologies vinculades 
als  processos generadors d’energia, tendents a minimitzar l’impacte ambiental.   

 
En el cas que no fos possible l’anul·lació de la zona energètica del municipi de 
Cubelles, es proposa traslladar aquesta activitat en un altre sector situat per 
sobre de l’autopista, on actualment hi ha els dipòsits de combustible de la 
central. 
 
Quan es traslladi la Tèrmica, en els sols on està ubicada actualment, es 
proposarà com a una àrea d'implantació d'activitats estratègiques, amb la 
intenció de potenciar una àrea d'equipaments educatius i professionals de 
recerca i desenvolupament.” 
 
Es sotmet a votació el punt amb les esmenes incorporades i obté 7 vots a favor ( 4 del 
PSC, 2 de CIU i 1 d’ ERC) 2 abstencions ( 1 del Sr. Albet de CIU i 1 del Sr Lluís 
Pineda de CIU) i cap vot en contra 
 
El punt no s’ aprova per no obtenir el quòrum necessari de 9 vots favorables. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que la població del municipi  es mereix unes disculpes i que no 
s’ha de dedicar més temps a treballar això, sinó en el que és possible fer per la 
població. Afegeix que es tirarà endavant quan hi hagi el consens i la cordialitat 
necessària. 
 
6. ALTRES TEMES 
 
No n’ hi ha 
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III. PART DE CONTROL 
 
7.  MOCIONS  
 
No n’ hi ha 
 
8.  ALTRES MOCIONS 
 
No n’ hi ha 
 
9. PRECS I PREGUNTES    
 
No n’ hi ha 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
en el Ple ordinari del 15 de febrer de 2010 
 

1. La Sra. Martínez explica que l’adjudicació de les obres d’adequació i millora de 
diferents espais verds del municipi es va fer per  400.079,02 €, import 
subvencionat en la seva totalitat pel FEIL, però que degut a diverses 
modificacions hi ha hagut un sobrecost d’un 67,19 % que ha anat a càrrec de 
les arques municipals i pregunta:  Com és possible que hi hagi hagut una 
desviació tan gran? 

 
La revisió del projecte ve motivada per l’increment d’amidaments obtinguts 
durant l’execució de les obres, que han estat provocats per la tipologia del 
terreny (moviment de terres i tipologia de terres) o per la incorporació de 
millores en l’accessibilitat i seguretat en l’ús dels parcs projectats (enllumenat, 
paviments, tanques de seguretat, plantació...), amb la finalitat de donar millor 
resposta als usuaris dels citats parcs. En aquesta revisió s’han incorporat les 
despeses de seguretat i salut i control de qualitat que no es trobaven incloses 
en el projecte inicial. 
 

2. La Sra. Martínez pregunta si no es té previst cobrir el càrrec de la gerent, qui 
assumirà les seves funcions? 

 
No hi ha previsió de tornar a cobrir aquest càrrec i les funcions que 
desenvolupava la gerent seran retornades als diferents caps de departament 
de la Corporació, tal i com es venia fent abans de l’arribada de la persona que 
ocupava aquest càrrec. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

en el Ple ordinari del 15 de febrer de 2010 
 

1. La Sra. Navarrete pregunta : Quin va ser l’import pagat a la protectora de 
Torredembarra l’any passat? 

 
El Sr. Rodríguez respon que 0 €. 
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2. La Sra. Navarrete pregunta : Quantes Juntes Deliberants es van realitzar el 

passat any? 
 

En total es van realitzar 23 juntes de govern deliberant. 
 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 

en el Ple ordinari del 15 de febrer de 2010 
 

1. La Sra. Miquel , referent a la protectora d’animals, pregunta: Per què s’està 
donant aquesta persecució a la Protectora després de 25 anys de servei al 
municipi?Per què hi ha una campanya de desinformació i descrèdit sobre la 
protectora? Per què es comenta que la protectora està tancada? Per què no es 
paga el deute de 58.000 € a la protectora pels serveis prestats? Per què no 
s’explica el que està passant a la protectora? Què passa amb el camí d’accés 
al refugi pel Molí de la Palma, que sempre ha estat d’ús públic? És un camí ral? 
Què ha passat amb els 30.000 € que es va dir que es passarien a  la protectora 
de Torredembarra? Quina és la finalitat d’aquesta persecució? 

 
No hi ha cap persecució. 
No hi ha cap campanya de desinformació i descrèdit. 
Desconeixem la situació de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes del 
Garraf. Caldrà adreçar la pregunta a la presidenta. 
No existeix aquest deute. L’Associació ha cobrat totes les subvencions que ha 
justificat. 
Amb l’Associació Protectora d’Animals i Plantes del Garraf no està passant res. 
L’Ajuntament té obert un expedient al refugi. 
Cal preguntar-ho als propietaris del camí. 
Cal preguntar-ho als propietaris del camí. 
La protectora de Torredembarra no va acceptar el conveni amb l’Ajuntament i 
els diners formen part del romanent de tresoreria. 
No existeix cap persecució.  
 

2. La Sra. Miquel explica que a la Junta de Govern Local de data 31 de desembre 
de 2009 s’aprovaven quatre projectes del FEESL (Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local) i que posteriorment, a la roda de premsa, 
s’afegeix un nou projecte: l’Skate Park , el qual, diu, es va aprovar a partir del 
MIEM però no per Junta de Govern i per això pregunta: Hi ha algun tipus de 
confusió? S’ha aprovat on s’havia d’aprovar? 

 
La Sra. alcaldessa respon que s’ha aprovat per Junta de Govern. 
La inclusió d’aquest projecte en el FEESL es va realitzar mitjançant acord de la 
junta de govern de 26 de gener de 2010. 

 
3. La Sra. Miquel, en referència als formularis d’ inscripció de la oferta de 

Mercadona, diu que s’han donat informacions diferents:  el 31 de gener de 
2010 l’ Ajuntament informa que es realitzarà una preselecció dels candidats 
més adients i que es lliurarà a l’empresa, que es qui farà la selecció, juntament 
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amb els currículums i un informe de proposta, i  pregunta : Qui fa aquest 
informe de proposta de selecció?; continua explicant que segons la informació 
donada el 10 de febrer, el SOLC farà únicament les funcions d’intermediari. 

 
El Sr. Albet aclareix que, per una millor transparència, l’ Ajuntament no intervé 
ni fa cap informe, que només facilita les sol·licituds, que queden registrades al 
Registre General de l’ Ajuntament, i les lliura a Mercadona. 

 
4. La Sra. Miquel diu que el govern ha donat una informació sobre els tràmits per 

a recuperar la concessió  del complex mixt que diu que la voluntat del 
Consistori és repartir el projecte entre més d’una empresa i pregunta: Com 
estan aquests tràmits? 

 
S’estan efectuant les actuacions necessàries tendents a determinar si existeix 
o no causa per a resoldre la concessió. Sobre els tràmits per a repartir el 
projecte entre més d’una empresa encara no hi ha res perquè primer hem de 
resoldre la concessió actual.  
 

5. La Sra. Miquel explica que hi ha un ciutadà que es va presentar a les proves 
per a la borsa de treball de conserges, quedant el primer de la llista, i que hi 
hagut contractacions però no l’ han trucat. 

 
La Sra. alcaldessa explica que de vegades, quan la contractació és per pocs 
dies, la gent no vol acceptar el lloc de treball ja que automàticament , quan 
s’acaba el contracte, passen a l’últim lloc de la llista de la borsa, que va corrent, 
però comenta que miraran des de Recursos Humans el que ha passat, ja que 
aquests temes es porten amb molta seriositat. 
 *** es va presentar i va quedar primer en la borsa de treball d’Oficials de 2a 
manteniment/conserge, constituïda el dia 26 de febrer de 2009, del Grup de 
titulació C2 (per accedir s’ha de tenir com a mínim la EGB o equivalent), per a 
possibles substitucions del personal de la brigada d’obres i serveis, que 
puntualment són requerits per anar als col·legis a fer feines de manteniment. 
Els Conserges d’escola pertanyen a un grup de titulació A.P., és a dir, 
Agrupació Professional de Conserges (per accedir s’ha de tenir com a mínim el 
certificat d’escolaritat). A 29 de gener de 2009, es va constituir la borsa de 
treball de Conserges (grup A.P.) on no figura  *** 
La definició d’ambdues places són substancialment diferents, per això 
pertanyen a grups de titulació diferent i tenen diferent retribució. En resum són 
col·lectius diferents. Per això es va fer una borsa de treball per a cada 
col·lectiu. 
Fins la data s’han cobert amb caràcter d’interinitat, per realitzar substitucions de 
treballadors en període de baixa una plaça de conserge al CSIDE durant un 
període de 12 dies, i baixes com a conserge d’escola durant períodes de 8 
dies, 7 dies, i actualment hi ha una interinitat per cobrir una baixa des del dia 10 
de febrer. Es va cridar per fer aquestes substitucions a la persona que va 
quedar 2a en la borsa de treball de Conserges, ja que la persona que va 
quedar 1a es troba treballant a l’ajuntament amb un contracte fins cobertura de 
plaça. 
Fins el dia d’avui no ha estat necessari cridar a cap candidat de la borsa de 
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treball d’oficials de 2a on  ***  figura el 1er. 
Així mateix, cal indicar que el departament de RRHH s’ha posat en contacte 
amb  *** i se li han donat personalment totes les explicacions aquí referides. 
 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 00:05 hores.  


