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EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE FEBRER 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 15 de febrer de 2010, a les 20:09 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.  
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Hi assisteixen també, la Sra.  Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la Corporació i 
el Sr. Xavier Pérez i Díaz, arquitecte municipal. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I.  APROVACIÓ D’ACTES. 
 
1.1.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 
DE DESEMBRE DE 2009. 
 
El Sr. Lluís Pineda demana que al punt 5è de l’ acta (pàgina 15) consti la seva intervenció 
de forma literal. 
 
El Ple acorda deixar el punt sobre la taula. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
No n’ hi ha 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de l’adopció 
dels següents Decrets de l’ Alcaldia: núm. 1133 a 1278, exercici 2009, i núm. 1 a 60, 
exercici 2010, de la legislatura 2007-2011:  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 

 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es dóna 
compte al Ple de l’adopció dels Decrets 1200/2009, 1218/2009, 3/2010, 4/2010, 11/2010, 
2/2010,  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 

 
III. PART RESOLUTIVA 
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ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 
CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 1 
DE GENER DE 2009 
 
Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a la revisió 
del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de gener de 2009. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants durant 
l’exercici 2005, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de població 
d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, l’Institut Nacional 
d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial de població corresponent al nostre municipi, a 
data 1 de gener de 2009, és de 13.711 habitants. 
 
Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual 
es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 
aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró, i sobre 
l’actualització d’aquest, respectivament. 
 
Atès l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut 
Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local sobre revisió del Padró 
Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
Vist l’informe número 029/09, emès per la Cap de l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana, de data 28 de desembre de 2009. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 08 de febrer de 2010; 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró Municipal 
d’Habitants a data 1 de gener de 2009, de la qual en resulta una població de 13.711 
habitants. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut 
Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de Barcelona. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESPECIFICACIÓ DE L’ENS CESSIONARI EN  
L’ACORD ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D’OCTUBRE DE 2009  
D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENY PER L’AMPLIACIÓ DEL 
CEIP MAR I CEL 
 
Segons consta a l’acta, aprovada el 16 de novembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament de 
Cubelles, reunit en sessió ordinària el 19 d’octubre de 2009, va aprovar l’expedient de 
cessió gratuïta a favor del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de 
Catalunya del domini de la finca resultant de segregar 1.123,6 m2 de la finca registral 
9789 i agregar-los a la finca registral 19.361, un cop inscrita al Registre da la Propietat 
com a finca independent i lliure de càrregues i servituds, per destinar-la a l’ampliació del 
CEIP Mar i Cel; 
 
Posteriorment, el director dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comunica a l’Ajuntament que es 
fa necessari especificar que l’ens cessionari és la Generalitat de Catalunya, atès que és 
qui té les competències patrimonials  en l’ àmbit d’educació. 
 

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 08 de febrer 
de 2010; 
 
D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,   es 
proposa al Ple l’adopció del següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Especificar que la Generalitat de Catalunya és l’ens cessionari en l’expedient, 
aprovat en sessió ordinària de 19 d’octubre de 2009, de cessió gratuïta del domini de la 
porció de terreny de 1.123,6m2 destinat a l’ampliació del CEIP Mar i Cel, segons la 
descripció següent: 
Peça de terreny de forma rectangular, amb dimensions de 10 metres d’ample  i 112,36 
metres de llargada, limita al nord i l’est, resta de la finca matriu (finca registral 
9.789,inscripció 3a) pertanyent a l’Ajuntament de Cubelles; al sud, finca registral 
19.361,prèviament segregada i cedida a la Generalitat de Catalunya, i a l’oest, carrer Clot 
del Bassó.  
 
Segon.- Conseqüentment, procedir a la modificació del text de l´acord plenari de data 19 
d’octubre de 2009, en el sentit que on diu: “Departament d’Educació i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya”, digui “Generalitat de Catalunya”. 
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Tercer.- Donar compte d’aquest acord als Serveis Territorial a Barcelona Comarques del 
Departament d’Educació i Universitats i al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya en compliment del que disposa l’article 49.3) del 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Quart.- Comunicar-ho a la Regidoria d’Ensenyament, als Serveis Tècnics Municipals i als 
Serveis Generals de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
REGIDORIA D’ URBANISME I PLANEJAMENT 
 
7.- 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 SALVADOR MATAS 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. 
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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 el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 08 de febrer de 2010; 

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

ACORD 
 
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.  
 
El Sr. López demana a la Sra. Secretària que aclareixi el tema de l’abstenció, explicat al 
seu informe. 
 
La Secretària General explica que un dels punts de l’informe de Secretaria parla de 
l’abstenció i que es fa referència a una sèrie d’informes existents a l’expedient sobre el 
deure legal d’abstenció dels regidors; explica que hi ha un informe del despatx d’Absis 
Legal advocats que considera que existeix el deure legal d’abstenció dels regidors que 
estiguin incursos en les causes de l’article 28 de la Llei 30/1992, un informe de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques on s’indica que no hi concorren causes 
d’abstenció en tractar-se d’una disposició de caràcter general que afecta tots els veïns del 
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municipi i a l’interès general, i un informe extern del despatx de Lliset Advocats on es 
considera que ha de prevaldre l’interès general sobre el particular i que, no obstant, 
recomana que el quòrum d’aprovació sigui més gran que el mínim legal dels nou vots. 
Comenta que davant d’aquests tres informes s’ha fet un informe de Secretaria quina 
conclusió coincideix amb la de l’informe del despatx d’Absis Legal advocats. 
 
La Sra. Alcaldessa demana a la Sra. Secretària que recordi el que diu la Llei. 
 
La Secretària General llegeix les causes d’abstenció de l’ article 28 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
El Sr. Albet diu que hi ha un tema d’interès general sobre interès particular i pregunta a la 
Sra. Secretària quina valoració ha fet pel fet que hi hagi unes persones que no puguin 
votar,  les zones pel nou institut no puguin recuperar-se, les zones d’activitat econòmica 
previstes en el planejament no puguin tirar endavant, i la reordenació de les  zones que 
avui en dia estiguin fora d’ordenació no puguin portar-se a terme, si la racionalització de la 
circulació del nostre municipi no pot tirar endavant i vist que el planejament contempla 
necessari tirar endavant aquestes actuacions, diu que li agradaria saber quina valoració   
n’ ha fet. 
  
La Secretària General respon que no li correspon fer aquestes valoracions, sinó analitzar 
si hi poden concórrer, o no, causes d’ abstenció. 
 
El Sr. Albet diu que creu que és competència de la Secretària General i que si està tirant 
pilotes fora i no vol assumir responsabilitats creu que és greu; que estem davant d’un 
planejament i que ell, com a persona afectada, vol saber clarament si l’ interès particular 
està per sobre del general, i afegeix que si per part d’aquesta Secretaria no vol valorar 
això li sembla molt bé, però que assumeixi responsabilitats aquesta Secretaria perquè 
precisament el problema és global, és un problema d’una normativa i un problema d´una 
prioritat de l’interès personal sobre l’interès general. Afegeix que si això no és 
competència seva, li agradaria que digui de qui és competència valorar si l’interès de que 
es comenci, avui dia amb la situació en què estem, les activitats econòmiques no es 
puguin tirar endavant perquè el terme municipal no disposa de sòl per generar activitat 
econòmica i baixar el nombre d´aturats, si no podem ubicar un institut, que els terrenys 
que fan falta per a l’institut dintre del Pla, que és ubicar uns terrenys de l´institut al costat 
de la zona Charlie Rivel, no pot tirar endavant, si no podem racionalitzar la circulació i que 
tots els cotxes han de passar per dins, si no és un tema de la Secretària fer aquest 
informe diu que no sap pas de qui és problema. Conclou indicant que ha estat la 
Secretària qui ha dit el tema de l’interès general sobre el particular i afegeix que creu que 
la Secretària ha de dir exactament si la normativa n’és una i si l´interès personal sobre el 
particular és el que diu, però que creu que sí, que és responsabilitat seva de pronunciar-
se i no tirar pilotes fora, tal com, diu,està fent. 
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La Sra. Alcaldessa diu que l’informe de Secretaria indica que correspon al Ple de la 
Corporació l’aprovació de l’Avanç i explica que s’ ha fet un Avanç de Pla amb una 
participació ciutadana i amb una empresa guanyadora del concurs per a redactar aquest 
Pla General;  que el municipi té un Pla General de l’any 1993, en el qual el municipi està 
mancat d’equipaments tals com els terrenys per a l’IES o espais per a incorporar activitats 
econòmiques i que s’ha de buscar una solució per a les empreses ubicades a la zona de 
Les Planes, que va quedar afectada pel Pla Director Costaner, qualificant-se com a zona 
no urbanitzable; a continuació llegeix la part de la memòria que parla del model de 
creixement. 
 
La Sra. Alcaldessa continua comentant que hi ha una dificultat: que el desenvolupament 
lògic del poble té uns propietaris, alguns dintre del Consistori, que quan es va fer el Pla 
del 93 ningú es va abstenir, però tots tenien propietats, i que si aquestes persones no 
poden votar, als pobles petits la majoria de Plans no podrien tirar endavant. Afegeix que 
és un tema que s’ha deixat sobre la taula vàries vegades a la Comissió Informativa davant 
el dubte de si aquests regidors podien votar o no i que ara es porta al Ple amb un vot de 
qualitat per a poder explicar als veïns la situació d’ aquest Pla General i conclou dient que 
l’equip de govern s’hi abstindrà. 
 
La Sra. Martínez comenta que aprofitant la relaxació que hi ha al sector de la construcció, 
s’hauria d’haver tingut un debat fructífer entre tots els grups polítics, cosa que no s’ha 
produït; que EC-FIC ha participat en tots els actes però que les seves propostes no han 
estat escoltades, sinó tot el contrari, donat que s’han dut a terme incorporacions                           
d’última hora, de les quals, diu, no han estat informats ni veïns ni regidors, i que canvien  
l’Avanç del Pla; afegeix que no entén per què es porta al Ple amb tantes presses i que té 
la sensació que es vol entrar amb calçador. Respecte la qüestió de la zona energètica, diu 
que es crea un nou espai per a ús terciari i industrial que permet traslladar la Central 
Tèrmica però que això no és garantia de que arribi a bon port; considera que crear aquest 
nou espai és un error perquè es renuncia definitivament al desmantellament, acord 
aprovat unànimement per Ple, i perquè al no estar signat el compromís de que un cop 
creat el nou espai es procedirà al seu trasllat es pot donar la possibilitat de que s’hi 
instal·li una de nova. Pel que fa al creixement demogràfic, creu que no s’ha considerat la 
nombrosa bossa d’habitatge ja construït i que està sense ús, i que a Cubelles no li cal 
créixer en tres sectors nous en els que es pretén construir 3.800 habitatges; considera 
que el municipi patirà un excés de creixement demogràfic i que amb els habitatges 
existents i els que es volen construir el sostre actual està prop dels 30.000 habitants, que 
sumats a l’increment de 10.000 habitants degut a la construcció dels nous habitatges 
faran de Cubelles un municipi d’uns 40.000 habitants i considera que això no és el que 
volen els veïns. Finalitza dient que, per tot l’ exposat, EC-FIC hi votarà en contra. 
 
El Sr. Comas manifesta que ICb hi votarà en contra malgrat l’àmplia participació ciutadana 
i  que voldria que tots els regidors diguessin si tenen causes d’abstenció o no, i que en el 
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seu cas està legitimat per a votar ja que no en té. Lamenta com s’ha dut el tema a votació 
perquè a la Comissió Informativa es va aprovar amb el vot de qualitat de l’ Alcaldessa i , 
en referència a les paraules de la Sra. Alcaldessa i del Sr. Albet, considera que els 
responsables de que això no es pugui aprovar són ells. Seguidament, destaca que tant 
ICb com altres grups han manifestat la seva voluntat de cooperar però que hi ha hagut un 
menyspreu a les possibles aportacions i afegeix que l’Alcaldessa ho planteja com un tema 
partidista, i que li preocupa no tenir prou vots. Finalment, conclou dient que cal treballar el 
tema del consens, i que si hi és, hi votarà a favor i per aquest motiu proposa retirar el punt 
i convocar les reunions que calgui per tal de buscar aquest consens abans de l’aprovació 
definitiva. 
 
La Sra. Navarrete diu que no s’hauria d’haver portat aquest tema a Ple perquè s’ha 
d’aconseguir el consens; afegeix que, tal i com ha dit la Secretària,  hi ha uns regidors que 
no poden votar  i recorda al Sr. Albet que ell  ja ho ha fet en altres ocasions i que el que 
no pot fer ara és responsabilitzar la Secretària, que compleix amb les seves obligacions. 
Demana deixar el punt sobre la taula perquè creu que hi ha punts molt positius que es 
poden treballar i demana a la Sra. Alcaldessa que no utilitzi el seu vot de qualitat, per així 
poder consensuar. Afegeix que el PPC té molts punts en comú, que es tracta  d’un bon 
Pla, però que també és millorable. 
 
El Sr. Coch diu que ICV ha mirat que s’aprovi el POUM des del principi, però comenta que 
de les aportacions fetes, a la Comissió Informativa se’ls va dir que no se n’havia 
contemplat cap i demana que es comenci a treballar amb aquestes aportacions. A 
continuació, comenta que no troba correcte que l’Alcaldia passi la pilota a l’oposició i diu 
que entén que l’Alcaldessa fa temps va adquirir uns compromisos, com a regidora 
d’Urbanisme, amb un informe estratègic de Cubelles i que alguns regidors, abans de la 
participació ciutadana, van demanar que es fes públic tot allò referent a l´alliberació  de 
terrenys per a fer les noves edificacions i tot el que l’oposició desconeixia. Segueix dient 
que la ciutadania no ha manifestat que vulgui el pas de la Central Tèrmica a una altra 
zona energètica i que, no obstant s’ ha plasmat en el document, i recorda que es va fer 
una moció el 23 de febrer del 2005 en què tots els grups polítics van votar a favor del 
desmantellament de la Tèrmica. Conclou afegint que ICV està d’acord en que això s’ha de 
treballar més i recorda que hi ha més regidors amb dret a vot, que no incompleixen la Llei 
d’ incompatibilitat. 
 
El Sr. López comenta que EC-FIC ha dit que l’Avanç no s’havia presentat a la ciutadania i 
puntualitza que el projecte es presenta quan s’aprova i es sotmet a exposició pública. 
Quant a les paraules de la Sra. Martínez sobre el sostre de  l’habitatge explica que el nou 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona dóna a Cubelles una extensió màxima de 
creixement del 30% de l’àrea urbana actual i que amb aquest Avanç s’està al voltant d’un 
25%. Continua fent referència a que hi ha hagut reunions i que algunes de les propostes 
que han fet estan incorporades. En relació a la moció aprovada al 2005 explica que es va 
presentar perquè Cubelles no estigués dins el Mapa Energètic de Catalunya, que va ser 
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aprovada per unanimitat i enviada als estaments pertinents però que, malauradament, 
Cubelles no es va treure del mapa i que, per tant, l’Ajuntament té poc marge en tot això 
malgrat, afegeix, sí té marge per fer alguna cosa que beneficiï l’entorn de la Central, com 
traslladar-la a un lloc amb menys impacte visual. Comenta que hi ha hagut converses 
però que encara no han donat el seu fruit i que pensa que el trasllat és una bona solució 
perquè no la trauran. Conclou destacant que amb l’Avanç s’ha fet un esforç gran per a 
tenir moltes zones econòmiques, consolidant espais. 
 
El Sr. Rodríguez destaca que hi ha una unanimitat en el fet que es necessita un POUM, i 
que hi ha certes necessitats que s’han de cobrir com és l’IES o bé temes de connexions i 
vies de comunicació però afegeix que també està d’acord amb el Sr. Comas i la Sra. 
Navarrete en que cal un consens, no només en el fet que la gent pugui votar o no sinó 
perquè el municipi es mereix que hi hagi un consens entre els grups polítics i afegeix que 
els pren la paraula i que intentaran trobar  aquest consens. Agraeix la valentia de              
l’ Alcaldessa al fer ús del vot de qualitat perquè, diu, ho havia de fer i  perquè com a mínim 
ara hi haurà un compromís de consens recollit en acta. 
 
La Sra. Martínez, diu que és el govern qui decideix el transparent i participatiu que vulgui 
ser presentant el projecte o no a la ciutadania i afirma no entendre per què a la Comissió 
Informativa no se’ls va informar de que hi havia canvis substancials, si realment es busca 
el consens. 
 
La Sra. Miquel diu que, avui, ICV  hagués votat en contra perquè en les condicions en què 
es porta  a Ple el POUM no pot aprovar-se, però afegeix que tampoc estan d’acord quan 
l’Alcaldessa diu que s’hi abstindran i que siguin la resta de grups els que decideixin ja que 
el Pla no l’ha fet l’oposició. Explica que ICV ha participat en una sèrie de millores però que 
no s’ han recollit totes i continua recordant que a la Comissió Informativa  ja van dir que no 
s’ havia de forçar la votació d’un POUM quan el propi govern no ho té clar, perquè quan 
va pactar ja sabia que hi havia una sèrie d’incompatibilitats que podien acabar sortint.  
 
Seguidament, la Sra. Miquel afirma que des d’ICV estan cansats d’haver de parlar de 
legalitat i transparència quan es tracten punts d’aquestes característiques; diu que han 
ordenat el territori de Cubelles des d’especuladors fins a diversos constructors, que ICV 
no ho permetrà més i que, per tant, les propostes de qualsevol grup són igual de vàlides 
que les del govern, i que si algú té interessos particulars ha de tenir una mica d’humilitat. 
Adreçant-se al Sr. Albet diu que no li ha agradat el to en què parlava a la Secretària i que 
ho consideren com una mica de mòbbing; pensa que el Sr. Albet tenia els informes de 
Secretaria des de feia dies, per la qual cosa li pregunta si no podia haver parlat amb la 
Secretària abans, quan té una dedicació exclusiva, pregunta si ha d´esperar al Ple a fer 
aquestes preguntes a la Secretària General, i diu que ho considera vergonyós que faci 
aquestes preguntes al Ple. Continua dient que veuen molta pressa per aprovar aquest Pla 
General al preu que sigui, i que ICV no ho permetrà. Afegeix que l’informe conjunt de 
Secretaria-Intervenció no parla de res més que d’un tema de legalitat i demanen que el 



  Exp. 1.2.1.1  01/10 
  Legislatura 2007-2011 

 

11 
 

punt quedi sobre la taula que es torni a parlar, afegint que hi ha  propostes fetes per grups 
com ICb, EC-FIC i el PPC que es poden parlar. Conclou dient que l’aprovació del POUM 
en aquesta legislatura és possible si el govern sap negociar, però no a qualsevol preu. 
 
El Sr. Albet explica que el planejament ve del 26 de febrer del 2008,  que  ha quedat dues 
vegades sobre la taula amb la finalitat de poder arribar a un consens i que s’ha cregut 
necessari que fos un debat obert a la ciutadania. Afegeix que es tracta d’un projecte pel 
2.020 que comporta un increment  de 3.800 habitatges però que  en cap moment ningú ha 
dit que d’aquests, 1.200 o 1.500 seran de promoció pública o de preu concertat. Diu que  
amb aquest planejament l’ Ajuntament vol consolidar una activitat econòmica pròpia i un 
habitatge de primera residència; que fa falta un creixement equilibrat i ordenat  i que no 
s’han de fer els habitatges a curt termini sinó en un període de deu anys, en funció de les 
necessitats del mercat,  evitant l’especulació. Respecte les paraules del representant 
d’ICb diu que  comparteix totalment la seva manera de pensar i que estan oberts a 
qualsevol tipus de diàleg; puntualitza que ell no té cap interès directe, que com a veí del 
poble té familiars que tenen interessos, motiu pel qual s’hi abstindrà i afegeix  que en cap 
moment en pot sortir beneficiat i que totes les persones del seu grup que puguin tenir un 
interès directe o indirecte s’hi abstindran perquè està per sobre la seva honorabilitat i la 
del seu grup per davant dels interessos privats. Seguidament diu que igual que hi ha 
interessos creats per part del grup de CIU, ICV té els mateixos interessos o molt més 
importants.  
 
En referència a les paraules de la Sra. Navarrete, el Sr. Albet manifesta que també és  la 
seva voluntat arribar a un acord. Seguidament, quant a la referència de  la Sra. Miquel al 
mòbbing a la Secretària  perquè ha parlat aquí i en teníem que parlar privadament, 
considera que tot el contrari per una raó molt senzilla – diu - perquè si nosaltres intentem 
parlar amb la Secretària i fer-la canviar de manera de pensar jo d’això en dic corrupció: 
afegeix que creu que la Sra. Secretària ha fet la seva feina , ha portat aquí el seu informe i 
en cap moment hi ha hagut mòbbing, que cadascú ha explicat la seva manera de pensar i 
en aquest informe en cap moment, ni de sota mà ni de cap de les maneres, s´han adreçat 
a ella perquè consideraven que ella feia la seva feina i el que sí que aquí , públicament i 
transparentment, considera que tenen el dret a opinar en base a una manera de pensar 
seva, equivocada o no equivocada, però que creuen que els informes no contemplen 
l’interès públic davant de l’interès privat, i sobretot tenint en compte que les persones que 
tenen aquests terrenys no són persones que han comprat el terreny amb un interès 
especulatiu sinó que són uns terrenys que els hi venen de tipus familiar des de fa molts 
anys. 
 
Seguidament, en referència a la Central Tèrmica, el Sr. Albet explica que Cubelles està 
dins del Pla Energètic i que, agradi o no, hi haurà una Central Tèrmica de cicle combinat; 
que tots els informes que venen del Departament de Medi Ambient, amb ICV al 
capdavant, són informes favorables i que l’Ajuntament no té competències en aquest 
tema. Considera que el més important és que la treguin d’on és, posar-la a la zona de la 
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muntanya i recuperar els terrenys on està ubicada actualment com a zona industrial, 
generant llocs de treball al poble. Demana a ICV que es deixin de demagògia i que no 
qüestionin el compliment de la legalitat per part dels regidors de l’equip de govern i 
afegeix que la voluntat de l’Ajuntament és arribar a un consens. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Lleó. 
 
El Sr. Albet finalitza dient que el POUM és una cosa de tots, no només de l’equip de 
govern. 
 
La Sra. Navarrete diu que, fins ara, Cubelles va a remolc de Vilanova i Sitges i que s’està 
corrent el perill de convertir el municipi en una ciutat dormitori. Explica que el PPC, a part 
del tema de les vivendes, té la il·lusió de transformar el municipi, potenciant el turisme de 
qualitat i la cultura; que aposten per un canvi d’ubicació de la Tèrmica però recuperant els 
terrenys per a dur a terme un programa de desenvolupament universitari, podent arribar a 
equipar-nos a Bellaterra  i aprofitant que el municipi està entre Barcelona i Tarragona. 
Recorda que el PPC ja va presentar unes esmenes al pressupost de la Generalitat del 
2010 demanant totes aquestes qüestions. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Lleó. 
 
El Sr. Grau manifesta la conformitat del PSC en deixar el punt sobre la taula per poder 
aprofundir en les noves vies de debat i consens i proposa mantenir oberta la taula de 
negociació considerant que tot és debatible però tenint en compte la limitació de que, de 
vegades no es pot aconseguir tot. Reconeix públicament la intensa feina que està fent tant 
el Departament d’Urbanisme com el Sr. López, de vegades, diu, atenent a moltes 
pressions, així com el suport rebut per part de l’Alcaldia. 
 
La Sra. Miquel comenta que tot el que ha dit el Sr. Grau ja es va dir a la Comissió 
Informativa, que no es pot portar a Ple una cosa que no està consensuada quan es sap 
que per Llei es necessiten nou vots afirmatius. Comenta que aquest matí ICV ha entrat 
una instància per demanar al Sr. López  l’informe que va sortir a la Comissió Informativa i 
manifesta que, en aquests moments, al Departament de Medi Ambient i Habitatge no hi 
ha cap notícia del canvi possible a cicle combinat. Respecte a la Comissió de la Tèrmica 
diu no saber si està vigent o si s’ha anul·lat  però que, en tot cas, mai s’ha cridat els grups 
de l’oposició per treballar-hi. Seguidament, diu que la Secretària General està precisament 
per a consultar-li qualsevol cosa però que no cal consultar-li ara i per això pregunta al Sr. 
Albet si no ha tingut temps abans per a consultar-li. Conclou  demanant al Sr. Albet que 
no digui mentides sobre ICV i dient que hi ha una  diferència important entre ells i  és que 
la Sra. Miquel pot votar sobre el POUM i ell s’hi ha d’ abstenir. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que, independentment de les pujades de to, vol aclarir que de la 
mateixa manera que han escollit companys de viatge amb incompatibilitats, ICV també té 
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persones que segurament no podran votar aquest  Pla General. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Cuadra. 
 
La Sra. Alcaldessa continua dient que van fer aquest acord de govern perquè van pensar 
que podrien portar el poble endavant, i que aquest poble es mereix l’ esforç d’un consens, 
obligació que s’ ha assumit públicament. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Cuadra. 
 
La Sra. Martínez reitera el suport d’EC-FIC al consens però puntualitza que no se’ls ha 
donat tota la documentació. 
 
El Sr. Albet manifesta estar d’acord en deixar el punt sobre la taula però diu que s’ha 
d’agafar el compromís d’informar de la situació mitjançant el Ple. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’ aprova per unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que si al Ple que ve no s’ ha arribat al consens, no cal portar-ho, 
però que es deixa sobre la taula perquè es vegi el compromís de treballar-ho. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Pérez 
 
REGIDORIA DE SALUT 
 
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2009, va 
aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança municipal de tinença d’animals 
domèstics de companyia, essent publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 821 de data 24 de novembre de 2009, i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5530 de data 21 de desembre de 2009, disposant un termini d’informació 
pública de 30 dies.  
 
Atès que durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació pel grup 
municipal d’ICV, mitjançant escrit de data 31 de desembre de 2009, núm. de registre 
d’entrada 2009/1701. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 5/2010 de data 25 de gener de 2010, que conclou que procedeix 
estimar el punt 4 de les al·legacions presentades pel grup municipal d’ICV,  en el sentit 
d’adaptar la quantia de les multes previstes a l’ordenança a les limitacions de l’article 46 
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del Text refós de la llei de protecció d’animals: 
 

Per la comissió d’una infracció lleu: Multa de 100 € fins a 400 € 
Per la comissió d’una infracció greu: Multa de 401 € fins a 2.000 €. 
Per la comissió d’una infracció molt greu: Multa de 2.001 € a 20.000 €. 

 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 08 de febrer de 2010; 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal d'ICV, en el 
sentit següent: 
 
1. Rectificar la numeració dels articles de l’ordenança, suprimint aquells repetits. 
 
2. Afegir al Títol Preliminar un article definidor de la finalitat de l’ordenança, redactat de la 

següent manera: “La finalitat d’aquesta ordenança és assolir el màxim nivell de 
protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una 
conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals”.    

 
3. Adaptar la quantia de les multes previstes a l’ordenança a les limitacions de l’article 46 

del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
protecció d’animals: 

 
Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 100 € fins a 400 €. 
Per la comissió d’una infracció greu: multa de 401 € fins a 2.000 €. 
Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 2.001 € fins a 20.000 €. 

 
Segon.-  Aprovar definitivament la modificació puntual de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals domèstics de companyia, amb les rectificacions assenyalades al punt 
anterior,  disposant la seva publicació íntegra al Butlletí oficial de la Província, als efectes 
previstos a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord a la Regidoria de Salut, a la Regidoria de Medi 
Ambient, a la Policia Local, als Serveis Generals i a la Intervenció municipals, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
La Sra. Miquel recorda que a l’aprovació inicial, ICV ja va dir que l’ Ordenança tenia una 
sèrie de mancances i agraeix a l’equip de govern que després de les al·legacions 
presentades el 31 de desembre de 2009 canviessin el que es va aprovar al Ple del 19 d’ 



  Exp. 1.2.1.1  01/10 
  Legislatura 2007-2011 

 

15 
 

octubre. Comenta que a la web de l’ Ajuntament s’ha penjat que la Policia ha engegat una 
campanya de vigilància i control sobre la tinença d’animals domèstics però que quan es 
clica sobre l’Ordenança encara surt l’ antiga i demana que es posi l’ esborrany. 
 
L’ Alcaldessa diu que la que hi ha penjada és correcta perquè és la vigent fins que no            
s’ aprovi la modificació. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
9. ALTRES TEMES 
 
No n’ hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
10. MOCIONS  
 
10.1.MOCIÓ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ ERC,  EN QUÈ S’INSTA A 
L’ESTAT ESPANYOL A CANCEL·LAR IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE TÉ 
CONTRET HAITÍ, PEL TERRATRÈMOL DEL 12 DE GENER DE 2010  
 
Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 150.000 
morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys 
materials.  
 
Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de 
dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va comprometre a 
cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb els compromisos 
internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute.  
 
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de deute extern 
i que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara reclama.  
 
Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es va reunir 
el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els creditors 
bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats financeres 
que afronta aquest país”.  
 
Atès que bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions de la 
societat civil d’aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per governs 
dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier.  
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Atès que la campanya Qui deu a qui? (conformada per més de 50 organitzacions de 
l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment 
d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), 
EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a la 
cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació del 
Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més d’incomptables organitzacions 
i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant l'anul·lació total del deute d’Haití 
afectat pel terratrèmol.  
 
Atès d’ un alt perill de militarització de l’ ajuda internacional que està rebent Haití , com a 
resposta a la catàstrofe que està patint. 
 
Esquerra de Cubelles proposa al Ple Municipal l’ adopció dels següents acords: 
 
1r. Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% del deute 
extern que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus 
de contra prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat internacional. 
 
 2n.- Instar al Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que reclama a 
Haití per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per governs dictadors i corruptes, com 
han estat els de la família Duvalier i, en cas necessari, prendre les accions pertinents 
contra les persones i/o administracions que han originat il·legítimament el deute extern.  
 
3r.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin donacions no 
reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD (Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i 
serveis a empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat, però que 
acaben perjudicant encara més els països receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat 
d’interessos, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d’aquest 
països.  
 
4t. Sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no siguin 
militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions públiques 
civils i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.   
 
5è. Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta l a presidència de 
torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions 
financers internacionals on hi té representació ( Fons Monetari Internacional, Banc 
Mundial, Banc Interamericà de desenvolupament ) a cancel·lar el 100% del deute que se li 
reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra prestació. 
De la mateixa manera, que tota l’ ajuda internacional sigui en forma de donació no 
reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada. Especialment, sol·licitem que 
s’insti ja al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al 
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que s’ha compromès, en una donació no reemborsable i no condicionada. 
 
6è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de 
Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria 
d’Afers Exteriors del Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a l’Observatori del Deute en la Globalització, al Consell Comarcal del 
Garraf i a la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Rodríguez explica que la Secretaria d’ Estat de Cooperació va assenyalar que 
l’Estat Espanyol estava estudiant condonar el deute d’Haití però que encara no tenen la 
confirmació de si hi ha hagut un pronunciament clar. 
 
La Sra. Martínez confirma que a l’última reunió de ministres es va prendre el compromís 
en ferm de condonar aquest deute. 
 
El Sr. Alamán diu que estan d’acord amb la moció sens perjudici d’una sèrie de qüestions 
i explica que el PPC ja s’hi va avançar presentant al Congrés, el 21 de gener de 2010, una 
proposta  no de Llei relativa a la condonació del deute d’ Haití. No obstant, manifesta el 
seu desacord  amb els punts 2 i 4 de la moció. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Alamán continua dient que estan d’acord en la realització de  l’auditoria però no en 
aquest moment perquè no s’hauria de barrejar la responsabilitat política amb el tema 
humanitari; que sí estan d’ acord amb els punts 3 i 6 però  respecte el punt 4 comenta no 
saber si els ajuts militaritzats estan sent  o no negatius i que per tant no estan d’acord 
amb aquest punt. Conclou dient que els citats punts 2 i 4 els obligarien a abstenir-se. 
 
El Sr. Rodríguez explica que des d’ alguns col·lectius del municipi ha sorgit la voluntat de 
fer el 26 de març un acte per a recollir fons per Haití en el que participarà el Cònsol d’Haití 
a l’Estat Espanyol i proposa retirar la moció i fer un manifest unànime o bé retirar els dos 
punts que comentava el Sr. Alamán. 
 
El Sr. Alamán proposa modificar el punt 1 canviant la paraula “Reclamar” per “Instar ”i 
treure els punts 2 i 4. 
 
El Sr. Rodríguez diu que també s’ haurien de treure el paràgrafs cinquè i setè  de la part 
expositiva. 
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Es sotmet a votació la moció amb les esmenes indicades i s’ aprova per unanimitat dels 
membres de la Corporació,quedant redactada la moció de la següent manera: 
 
“10.1.- MOCIÓ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ ERC,  EN QUÈ S’INSTA A 
L’ESTAT ESPANYOL A CANCEL·LAR IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE TÉ 
CONTRET HAITÍ, PEL TERRATRÈMOL DEL 12 DE GENER DE 2010 
 
Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 150.000 
morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys 
materials.  
 
Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de 
dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va comprometre a 
cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb els compromisos 
internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute.  
 
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de deute extern 
i que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara reclama.  
 
Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es va reunir 
el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els creditors 
bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats financeres 
que afronta aquest país”.  
 
Atès que la campanya Qui deu a qui? (conformada per més de 50 organitzacions de 
l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment 
d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), 
EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a la 
cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació del 
Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més d’incomptables organitzacions 
i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant l'anul·lació total del deute d’Haití 
afectat pel terratrèmol.  
 

Esquerra de Cubelles proposa al Ple Municipal l’adopció els següents acords:  
 
1r.- Instar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% del deute extern 
que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de 
contra prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat internacional.  
 
2n.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin donacions no 
reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD (Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i 
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serveis a empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat, però que 
acaben perjudicant encara més els països receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat 
d’interessos, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d’aquest 
països.  
 
3er.- Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la presidència de 
torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions 
financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari Internacional, Banc 
Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute que se li 
reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra prestació. 
De la mateixa manera, que tota l’ajuda internacional sigui en forma de donació no 
reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada. Especialment, sol·licitem que 
s’insti ja al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al 
que s’ha compromès, en una donació no reemborsable i no condicionada. 
 
4t.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de 
Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria 
d’Afers Exteriors del Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a l’Observatori del Deute en la Globalització, al Consell Comarcal del 
Garraf i a la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Cubelles.” 
 
10.2 MOCIO OBERTA ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’ AJUNTAMENT DE CUBELLES 
DE REBUIG A LA CANDIDATURA DEL CEMENTIRI NUCLEAR D’ASCÓ, 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ ICV. 
 
Atès que el municipi d’Ascó és una de les poblacions precandidates a acollir un Magatzem 
Temporal Centralitzat  de Residus Radioactius d’Alta Activitat. 
 
Atès que  el Magatzem Temporal Centralitzat emmagatzemarà residus d’alta activitat amb 
més de 7.000 tones de combustible de les diferents centrals nuclears espanyoles i 1.900 
metres cúbics de residus procedents del desmantellament de les plantes ja 
desconnectades de la xarxa, i que per tant  continuaran emetent radioactivitat. 
 
Atès que els municipis veïns i els governs supramunicipals i regionals han mostrat el 
desacord amb la instal·lació d’aquesta infraestructura al municipi d’Ascó, així com una 
part molt important dels veïns d’aquesta localitat. 
  
Atès que el Parlament de Catalunya ha mostrat el rebuig a la possible instal·lació d'un 
magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera 
d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya. 



  Exp. 1.2.1.1  01/10 
  Legislatura 2007-2011 

 

20 
 

 
Atès que la resolució de 23 de desembre de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Energia 
modifica el previst al Real Decreto 775/2006, de 23 de juny; cosa que modifica 
significativament i de forma injustificada el paper de las Comunitats Autònomes al procés 
d’ubicació del MGTRRAA. 
 
Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no 
compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, 
ni mediambientalment acceptable. 
 
Atès que la decisió del consistori d’Ascó es fa sense el consens previ que en tot moment 
s’havia demanat per aquest emplaçament i que la actitud del Govern d’Ascó vulnera 
aquest consens i l’aïlla de la resta d’Administracions catalanes, 
 
Atès el rebuig  d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de Catalunya que 
s’han posicionat en contra del cementiri de residus radioactius, igual que ho han fet 
diversos càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats, i senadors de tots els colors polítics 
del territori. 
 
Atès que juntament al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus 
problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears,  generació de residus 
radioactius impossibles d’eliminar. 
 
Atès que el model d’especialització nuclear de les Terrers de l’Ebre i en concret del 
municipi d’Ascó no ha repercutit ni en un millor benestar ni tampoc en el desenvolupament 
econòmic de la zona. 
 
El ple de l’Ajuntament de  Cubelles    
 

ACORDA: 
  
Primer.- Instar a l’Ajuntament d’Ascó a revocar l’acord per optar a acollir un Magatzem 
Temporal Centralitzat de residus nuclears. 
 
Segon.- Mostrar el rebuig per la instal·lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat de 
Residus Radioactius d’Alta Activitat a Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que es supediti la construcció del MTCRRAA a 
posar en marxa un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears, i que prengui les 
mesures necessàries per fer possible  un sistema energètic sostenible. 
 
Quart.- Demanar al Govern de l’Estat que consensuï amb els governs locals i autonòmics 
la ubicació Magatzem Temporal Centralitzat. 
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Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al 
Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC) 
 
La Sra. Miquel diu que ICV està en contra del cementiri nuclear, considera que les Terres 
de l’Ebre i Catalunya ja han cobert amb escreix la seva solidaritat energètica, que aquest 
cementiri nuclear no compta amb el consens social i  que més de 60 municipis, 7 Consells 
Comarcals i el Parlament de Catalunya han rebutjat aquesta instal·lació. Continua dient 
que des d’ICV no estan disposats a obrir el debat de cap  cementiri nuclear sense tenir un 
calendari de tancament de les centrals nuclears. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC no es sumarà a la moció perquè creu que és la decisió 
democràtica d’un  Ajuntament  i no es creuen legitimats a instar a l’Ajuntament d’Ascó a 
revocar aquest acord. Finalitza instant a ICV a que realitzi les gestions pertinents al 
Parlament de Catalunya o a l’Estat central perquè revisi les decisions. 
 
El Sr. Grau manifesta que, des del respecte a l’ autonomia local, no donaran suport a la 
moció. 
 
El Sr. Rodríguez proposa retirar el primer punt per a respectar la decisió de l’Ajuntament i 
alhora aconseguir un consens major. 
 
El Sr. Comas diu que ICb donarà suport a la moció perquè malgrat estan d’acord amb el 
respecte a l’autonomia local, creu que l’energia nuclear no es pot considerar un tema 
local, ja que afecta tothom. 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC respecta les decisions d’altres municipis preses per 
acord plenari i que seria  diferent si la moció es treballés com a rebuig al tema nuclear, 
perquè aleshores podria donar peu a una moció conjunta, per la qual cosa comenta que 
s’hi abstindran.   
 
El Sr. Albet diu que CIU creu en l’autonomia municipal i que l’Ajuntament d’Ascó ha triat 
democràticament; que això, diu, no és el fòrum de les centrals nuclears i que CIU dóna 
suport a totes les energies alternatives. Seguidament diu estar d’acord en que Catalunya 
ja ha pagat amb escreix per instal·lacions radioactives i considera que dins el nostre 
territori no hi cap un magatzem de residus. Conclou dient que CIU votarà en contra de la 
moció. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV no està d’acord en retirar el punt 1 perquè van valorar molt 
positivament que el president de la Generalitat rebutgés el cementiri i diu que si s’hi han 
sumat més de 60 municipis i 7 Consells Comarcals és per alguna cosa. 
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Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 10 vots en contra (4 del PSC, 4 de CIU i 2 
del PPC), 1 abstenció (1 d’EC-FIC)  i 6 vots a favor ( 4 d’ICV, 1 d’ ERC i 1 d’ ICb) 
 
11. ALTRES MOCIONS 
 
No n’ hi ha 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.  La Sra. Martinez comenta que a través de la premsa s’han assabentat de que les 
obres del projecte del complex mixt esportiu-hoteler s’ han aturat i prega que se’ls informi 
de quina és la situació actual i de quines gestions s’han dut a terme. 
 
2. La Sra. Martinez comenta que durant el 2009 els tres dies festius en els que s’ha 
canviat el dia del mercat de divendres a dissabte han estat un fracàs degut a la disminució 
del nombre de paradistes i al nombre de clients, i prega que es reconsideri aquest canvi i 
es mantingui el divendres com a dia de mercat setmanal. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Alamán. 

 
Precs del grup municipal del PPC 

 
1. La Sra. Navarrete prega  que s’arreglin els sots de l’ Avinguda 11 de setembre, a 
l’alçada del tren, perquè diu que està intransitable. 
 
2. La Sra. Navarrete prega que es canviï d’ubicació el fanal del pont sobre el riu Foix, ja 
que es troba al mig del carril bici. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Alamán. 

 
Precs del grup municipal d’ICV 

 
1. La Sra. Miquel, en referència al Decret d’Alcaldia 85/2010 pel qual es comunica la 
dimissió de la gerent de l’Ajuntament, prega conèixer el motiu de la mateixa i que no es 
contracti una altra persona per ocupar el seu lloc. 
 
  La Sra. Alcaldessa explica que la gerent ha tornat a la seva feina per trobar-se 
 més pròxima al seu domicili i  així poder dedicar més temps a la vida familiar           
 i explica que ja havien pensat que no es tracta del moment adequat per a 
 buscar una altra persona a aquestes alçades de la legislatura. 



  Exp. 1.2.1.1  01/10 
  Legislatura 2007-2011 

 

23 
 

 
2. La Sra. Miquel comenta que a la Junta de Govern Local del 9 de desembre de 2009 
se’ls va comunicar que s’havien gastat 6.000 € en els lots de Nadal i prega que, degut a la 
situació actual, no es gastin aquesta quantitat de diners. 
 
3. La Sra. Miquel explica que a l’ “Ajuntament informa” va sortir un escrit del PSC titulat 
“crispació no, resposta sí” que considera una destil·lació de verí contra la seva persona, i 
vol que consti en acta que ICV no entrarà en la crispació, sinó que només entrarà en la 
transparència dels documents que hi ha al seu abast; seguidament, puntualitza que el 
dirigent del PSC en aquells moments ara és d’ Iniciativa i que qui va desencadenar el vot 
de censura no va ser ICb ni ICV. 
 
 La Sra. Alcaldessa, en referència al segon prec d’ICV, comenta que el tema dels lots 
 es va parlar amb el comitè per a fer una prospecció pels departaments de                
 l’ Ajuntament i veure si els treballadors volien prescindir del lot o donar els diners 
 com a aportació per a aliments però que la majoria de gent el volia i per aquest 
 motiu es va decidir donar-los. 

 
Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 

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

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
 
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 € 
  
La Sra. Navarrete li demana la resposta per escrit. 
  
2.  La Sra. Navarrete pregunta : Quantes Juntes Deliberants es van realitzar el passat 
any? 
 

Preguntes del grup municipal d’ ICV 
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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? 
 
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 
 
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 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? 
 
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. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC  
en el Ple ordinari del 21 de desembre de 2009 

 
1. La Sra. Martínez pregunta: Pensen posar algun parallamps com el que hi havia al 
campanar de l’església per tal de protegir el nucli antic? I si està previst, quan es farà? 
 
El que hi havia al campanar, i que encara hi és, és un inhibidor de llamps. S’està estudiant 
tècnicament la necessitat d’instal·lar un parallamps.  
 
2. La Sra. Martínez demana saber si la gerent ja s’ ha reincorporat de la baixa o per quan 
està previst que ho faci. 
 
Va dimitir el dia 25 de novembre i se li va fer el cessament amb efectes de l’11 de 
desembre de 2009. 
 
3. La Sra. Martínez assenyala que al Ple del mes de novembre i en referència a les obres 
que es van executar amb el “Plan E” a uns terrenys de Santa Maria, el govern els va dir 
que aquests terrenys eren de titularitat municipal però que, en canvi, a la reunió del 
Consell Escolar del 4 de desembre del 2008 es va desestimar la proposta de fer-hi un IES 
perquè es deia que eren propietat de  l’Associació de veïns i per això demana que se’ls 
confirmi per escrit quina de les dues afirmacions és la correcta. 
 
Ambdues afirmacions són correctes. El terreny esmentat forma part de la reparcel·lació de 
la urbanització de Santa Maria i és de propietat municipal en virtut d’un conveni signat 
l’any 1994. Malauradament, el govern de l’Entesa per Cubelles, que governava en aquells 
moments amb majoria absoluta, no va inscriure l’operació al registre de la propietat. 
 
4. La Sra. Martínez  pregunta: Per què el parc de Santa Maria està tancat? 
 
El parc de Santa Maria està tancat per portar a terme l’execució de la pavimentació amb 
cautxú de la zona infantil. 
 
5. La Sra. Martínez pregunta: quin ha estat l’import de la factura del mòbil dels regidors 
de l’equip de govern durant el 2009, desglossat per mesos i per regidors? 
 
Veure annex I 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 21 de desembre de 2009 

 
1. La Sra. Navarrete pregunta: Per què el nucli antic es separa de l’actuació general del 
PGOUM? No hi entra? Com s’encaixarà al pressupost aquest import de 2,5 milions 
d’euros per dur a terme les sis fases? 
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La rehabilitació del Nucli antic no forma part del Pla General, ja que no es tracta de 
planificació urbanística. El projecte es farà en diferents anualitats, consistent en les 
diferents fases de les quals consta l’actuació. 
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ANNEX I 

 

 

 

CONSUM TELÈFON REGIDORS - EXERCICI 2009  

                 

                 

 Telèfon Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre* 

Total anual 

(gener-

novembre) 

Promig  

consum  

2009 (gener-

novembre) 

 

Sra. Mª Lluïsa Romero Tomàs * 73 77,3 78,7 76,32 73,35 125,81 129,66 69,89 87,65 63,45 242,32   1.097,45 € 99,77 €  

Sr. Xavier Grau i Roig * 111,61 188,74 88,45 86,8 86,01 85,8 137,47 136,54 96,33 118,05 103,89   1.239,69 € 112,70 €  

Sra. Prudencia Carrasco Madrid * 51,57 33,21 16,57 33,99 21,12 119,68 104,09 93,35 85,04 87,34 110,54   756,50 € 68,77 €  

Sr. Miguel Ángel López Robles * 28,09 32,7 15,07 14,66 15,36 8,47 15,95 24,55 20,1 18,57 15,78   209,30 € 19,03 €  

Sr. Joan Albet i Miró 
* 183,24 205,21 190,17 236,35 316,8 125,09 208,13 173,13 153,35 207,31 174,59   2.173,37 € 197,58 €  

* 34,8 46,4 34,8 408,36 0 34,8 58 34,8 34,8 34,8 34,8   756,36 € 68,76 €  

Sr. Joan Besós i Vilella 
* 

37 20,11 8,98 31,48 47,94 101,68 134,97 --- --- --- --- --- 382,16 € 54,59 € ** 

Sra. Rosa Fonoll i Ventura --- --- --- --- --- --- --- 116,73 204,51 278,14 243,62   843,00 € 210,75 € *** 

Sra. Noemí Cuadra i Soriano * 119,15 79,12 70,34 76,38 67,77 74,36 75,59 83,97 73,92 90,11 174,71   985,42 € 89,58 €  

Sr. Lluís Pineda i Gavaldà * 105,59 66,02 65,34 80,47 107,25 68,86 88,76 108,22 87,42 93,79 71,15   942,87 € 85,72 €  

Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra * 195,76 197,33 239,81 177,21 127,94 206,14 240,26 155,7 183,36 205,48 241,33   2.170,32 € 197,30 €  

Total mensual   939,81 € 946,14 € 808,23 € 1.222,02 € 863,54 € 950,69 € 1.192,88 € 996,88 € 1.026,48 € 1.197,04 € 1.412,73 €  11.556,44 €   

              TOTAL   

* Total facturat a 25/01/2010. No han arribat les factures de desembre i ja s'han reclamat a l'empreses corresponent.   

** Promig de 7 mesos de consum  

*** Promig de 5 mesos de consum  



  Exp. 1.2.1.1  01/10 
  Legislatura 2007-2011 

 

28 
 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 22:35 hores.  
 


