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EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE 
DESEMBRE DE 2009 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 21 de desembre de 2009, 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.  
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  APROVACIÓ D’ACTES. 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 02 DE NOVEMBRE DE 2009. 
 
Es sotmet a votació l’ acta, i s’aprova per 16 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 3             
d’ ICV , 1 d´ERC, 2 del PPC, 1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC ) 1 abstenció ( 1 del Sr. Coch            
d’ ICV per no haver assistit a dita sessió) i cap vot en contra. 
 
1.2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 16 DE NOVEMBRE DE 2009. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
La Sra. Alcaldessa informa a la Corporació dels següents assumptes: 
 
2.1 Escrit del Consell Comarcal 03.12.09 
 
Al Ple del Consell Comarcal del Garraf de 16 de novembre de 2009 es va aprovar una 
moció per a l’ampliació dels cicles formatius que s’imparteixen a la comarca del Garraf. 
 
2.2 Escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 10.12.09 
 
Rebut certificat de l’Acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en data 1 de desembre de 2009 nomenant com a 
Jutge de Pau substitut de Cubelles a Dª MARIA ORTIZ MOLERO amb D.N.I. * 
 
2.3 Escrit del Servei Territorial de Ports i Transports de Barcelona 14.12.09 
 
En resposta a la notificació d’acord del Ple municipal referent a la Moció per a la 
Millora del funcionament dels accessos per persones discapacitades o amb mobilitat 
reduïda als vehicles de l’empresa Monbus. 
 
Des del Departament informen que han requerit a la referida empresa per tal que 
garanteixi que els sistemes d’accés als vehicles adaptats per a persones amb mobilitat 
reduïda que presten serveis regulars, es trobin en tot moment en condicions de prestar 
correctament el servei i que en cas que es produeixi una avaria o incidència en 
aquests mecanismes es dugui a terme la seva reparació amb la màxima urgència. 
 
2.4 Escrit de l’Agència de Residus de Catalunya del 13.11.09 
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Acusament de rebuda de l´acord de Ple de 21.09.09 sobre la posició respecte la 
instal·lació d’una planta incineradora. La Generalitat aposta per estendre un nou model 
de gestió de residus, que recull les principals tendències que a nivell europeu s’estan 
establint i que preveuen per al 2020 que el 50% dels residus siguin recuperats. 
 
Han formulat el Programa de Residus Municipals de Catalunya – PROGREMIC –  i 
sobre aquestes bases han definit un pla d’infraestructures El Pla Territorial Sectorial 
d’Infraestructures de Residus Municipals de Catalunya. 
 
El Pla Territorial d’Infraestructures estableix els paràmetres generals per tal que, 
posteriorment i amb la participació dels ens locals, es concreti cada actuació en el 
territori, ja que són els ens locals els qui tenen les competències de recollida i 
tractament dels residus municipals. 
 
2.5. Requeriment de la fiscalia 09.12.09 
 
La Fiscalia, en relació a les diligències d’ investigació nº 25/09 de Delictes Econòmics, 
sol·licita la següent documentació : 
 

a) Remissió de l’ Expedient administratiu complet, tramitat a efectes de la 
modificació del contracte administratiu per a la gestió del servei públic de la 
recaptació, incoat per Decret de l’ Alcaldia 392/06, així com de les actes dels 
acords municipals que van aprovar aquella modificació. 

 
b) Que per part de l’ Interventor Municipal de l’ Ajuntament de Cubelles es verifiqui 
 un dictamen en el que, previ examen de la documentació facilitada pel 
 recaptador contractista * en finalitzar la seva gestió i la que obra en 
 dependències municipals, s’ exposi de manera detallada si per part d’ aquell, 
 en el compliment de les seves obligacions, es van deixar de cobrar en els 
 últims deu anys tributs, especificant amb detall les persones o entitats 
 obligades al pagament que no van arribar a fer-lo, causa concreta del no 
 ingrés, exercici i tribut. En cas d’ impagament per prescripció o paralització del 
 procediment recaptador, s’exposarà si es van dictar resolucions 
 administratives al respecte i actuacions verificades pel recaptador amb caràcter 
 previ a aquella paralització o prescripció. 

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núm. 997 a 1132, exercici 2009, de la legislatura 
2007-2011:  

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
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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 núm. 992/2009, 1086/2009 i 1150/2009, 
pels quals es resol temes de personal  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE LA CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A *** 
AMB L’EXERCICI D’ACTIVITAT PRIVADA. 
 
Atès que ***, amb DNI *, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cubelles, de l’escala 
especial, subescala tècnica, classe Tècnic d’ Administració Especial, sol·licita 
mitjançant registre general d’entrada número */*, que li sigui concedida la compatibilitat 
de l’exercici d’activitat privada amb l’activitat com a funcionari de l’Ajuntament de 
Cubelles . 
 
Vist l’informe número 178-2009 del Departament de Recursos Humans. 
 
Atès que la segona activitat per la qual *** demana la compatibilitat no incorre en 
causa d’incompatibilitat legal. 
 
Vist allò que diu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. 
 
Atès que el reconeixement de compatibilitat o la declaració de la incompatibilitat és 
competència del Ple de la Corporació. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 14 de desembre 
de 2009; 
 
Per tot això, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Concedir a ***, l’autorització de compatibilitat amb l’exercici d’activitat 
privada, compatibilitat que queda expressament condicionada al següent: 
 

a) L’exercici de l’activitat privada de docència no podrà modificar la jornada de 
treball ni l’horari de l’ interessat, i restarà automàticament sense efectes en cas 
de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc 
de treball. 
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 Així mateix, no serà excusa a la falta d’assistència al lloc que treball quan digui 
 requerit pel seu càrrec, ni al endarreriment, negligència o descuit en l’exercici 
 de les seves funcions. 

 
b) La suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada, no podrà 

superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. 
c) No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 

l’activitat concreta.  
 

d) No podrà exercir per sí mateix o mitjançant substitució, l’activitat objecte de 
compatibilitat,  ja sigui per compte pròpia o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars que es relacionen directament amb les que desenvolupi 
el Departament, Organisme o Entitat on estigués destinat. 

 
SEGON.- Disposar la inscripció de la compatibilitat en el Registre de Personal als 
efectes corresponents i donar trasllat al Consell Superior de la Funció Pública d’acord 
amb allò que estableix la disposició addicional 3ª de la Llei 53/1984. 
 
La Sra. alcaldessa explica la proposta 
 
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 ), 4 abstencions ( 4 d’ ICV) i cap vot en 
contra. 
 
6. RATIFICACIÓ PER PART DEL PLE MUNICIPAL DEL CONVENI COL·LECTIU 
DEL PERSONAL LABORAL I PACTE DE CONDICIONS DEL PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES. 

Vista l’acta de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu per al personal laboral i 
Pacte de Condicions per al personal funcionari, del dia 16 de desembre de 2009, en la 
qual les parts signants, formades per l’Ajuntament de Cubelles i els representants 
sindicals dels treballadors, nomenats pels sindicats CC.OO., S.F.P., i U.G.T. acorden 
la ratificació de la signatura dels Textos mencionats. 
 
Atès que el dia 16 de desembre de 2009 es van firmar per part dels membres de les 
Comissions Negociadores respectives, el Conveni Col·lectiu del personal laboral i el 
Pacte de Condicions de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Atès que la Corporació ha estat assistida en el procés de negociació dels respectius 
acords pel servei d’assistència en l’àmbit de recursos humans de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Atès que la part dels treballadors ha estat assistida per l’assessorament presencial en 
totes les negociacions del sindicat CC.OO.  
 
Atès que en la negociació dels acords respectius s’han respectat en tot moment els 
principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negociadora, 
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publicitat i transparència, segons disposa allò previst a l’article 33 de l’EBEP (Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic).  
 
Atès que els textos acordats per ambdues parts compten amb els requisits que 
reflecteix l’article 38 de l’ EBEP sobre legitimació per a la negociació i matèries d’àmbit 
competencial. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans. 
Vist allò que diu el Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, que regula el Registre i 
dipòsit dels convenis col·lectius de treball. 
 
Vist allò que diu l’article 90 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Vist allò que diu l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 
Vist allò que diu l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD; 
 
Primer.-  Ratificar el Conveni Col·lectiu del personal laboral,i Pacte de Condicions del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Cubelles, firmat per la Mesa Negociadora el dia 
16 de desembre d’enguany. 
 
Segon.-  Disposar la realització de tots aquells tràmits que siguin necessaris per al seu 
registre, dipòsit i publicació al davant del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Comitè d’Empresa i Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Cubelles, al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
(C/Albareda, 2 de Barcelona), així com a la Secretaria i la Intervenció, i Departament 
de Recursos Humans,  perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns. 
 
Es sotmet a votació la ratificació de la inclusió del punt a l’ ordre del dia i s’ aprova 
per unanimitat dels membres de la Corporació. 

La Sra. alcaldessa explica la proposta. 

Es sotmet a votació el punt i s’ aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

La Sra. alcaldessa explica que el conveni està en exposició pública i que ja es pot 

consultar a la web. 

 7. MANIFEST DE  L’AJUNTAMENT DE CUBELLES DE CONDEMNA AL SEGREST 
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El Plenari de l’ajuntament de Cubelles vol condemnar  el segrest dels tres cooperants 
catalans a Mauritània -***- a través d'un manifest en el qual també han demanat unitat, 
prudència i discreció a la societat, i col·laboració amb les institucions i administracions.  

Amb aquest manifest demanem l'alliberament dels segrestats i donem suport a les 
seves famílies, així com els membres de la Caravana Acció Solidària de Barcelona. 
Alhora, expressem el suport a totes les gestions que es portin a terme des del Govern 
d'Espanya, el govern català i des d'altres països per aconseguir l'alliberament dels 
segrestats com més aviat millor. 

Amb aquesta declaració, volem reconèixer el compromís cap a la tasca 
transformadora que tantes associacions solidàries porten a terme per eradicar les 
conseqüències i les causes de la pobresa. 

Es sotmet a votació el punt i s’ aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

REGIDORIA D’ ESPORTS 
 
8. APROVACIÓ, SI S´ ESCAU,  DEL MAPA D' INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS MUNICIPALS (MIEM). 
 
El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport, estableix com un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat 
de Catalunya, planificar i programar una xarxa equilibrada d’instal·lacions esportives 
amb els equipaments necessaris arreu del territori català, que reculli tant com sigui 
possible tota mena d’iniciatives, per mirar d’aconseguir una utilització òptima de les 
instal·lacions, els equipaments i els materials destinats a la pràctica esportiva. 
 
El Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya (PIEC), defineix els equipaments esportius com 
un pilar fonamental del sistema esportiu, ja que a més de possibilitar la pràctica de les 
activitats fisicoesportives, formen part de les infraestructures que una societat 
necessita per millorar la seva qualitat de vida i permeten una utilització adequada de 
l’oci del qual l’activitat fisicoesportiva és un dels principals components.  
 
Segons l'esmentat document, el MIEM "és un instrument de planificació municipal que 
concreta i situa les necessitats d'equipaments esportius en l'àmbit municipal i les 
contrasta amb les determinacions del PIEC, de manera que s'avaluï la seva dotació en 
comparació amb la resta de Catalunya". I més concretament, la funció principal del 
MIEM és la "d'analitzar les necessitats de tots els equipaments esportius del municipi, 
independentment del tipus de xarxa a què pertanyin, i les ha de contrastar amb les 
establertes pel PIEC i els estudis de localització per a la xarxa bàsica". Finalment, s'ha 
de tenir molt en compte, tal i com diu el PIEC, que "en el cas que les conclusions del 
MIEM s'ajustin als criteris del PIEC, s'incorporaran als estudis de localització". 
 
Atesa la funcionalitat del MIEM per als municipis de Catalunya, l'Ajuntament de 
Cubelles considera que hi ha raons suficients que justifiquen la necessitat d'elaboració 
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d'un MIEM per al municipi que ordeni el desenvolupament estratègic de l'oferta 
esportiva. 
 
Atès que l'empresa NX SPORT CONSULTING ha elaborat Mapa d'Instal·lacions i 
Equipaments Esportius Municipals - MIEM de Cubelles.   
 
Atès que és necessari posar les bases per iniciar una nova etapa pel que fa als 
equipaments esportius de la vila, preveient el futur del municipi, i també pal·liant els 
dèficits actuals. 
 
Atès que aquest document contempla una actuació global dels equipaments esportius 
municipals actuals i futurs,  que es realitzaria en setze  fases, amb la previsió que l'any 
2015 es finalitzin les accions i construcció d'equipaments proposats en aquest 
document. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 14 de desembre 
de 2009; 
 
Vist l´informe del tècnic d´esports núm.17/09, de data 27 de novembre de 2009  
 
Per tot això, la Regidoria d’Esports proposa al plenari municipal l'adopció dels 
següents  

A C O R D S: 
 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius 
Municipals de Cubelles - MIEM, que consta de dues parts: fase de proposta i fase 
d'anàlisi i diagnòstic.  
 
SEGON.- Sotmetre el MIEM a INFORMACIÓ pública pel termini d'un mes, mitjançant 
la publicació del corresponent anunci, al tauler d´edictes de la Corporació.  
 
TERCER.- SOL:LICITAR  informe al Consell Català de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya sobre l'adequació a les determinacions i directrius del PIEC.  
 
QUART.- FER CONSTAR que si no es presenta cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i l'informe del Consell Català de 
l'Esport és favorable, aquest document es considerarà APROVAT DEFINITIVAMENT 
sense necessitat d'un nou acord plenari.    
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a NX SPORT CONSULTING  
 
El Sr. Lluis Pineda diu que és una necessitat esportiva. Segons el Pla de Mandat 
2007-2011 ja es defineix aquest punt:  
 
* Actualitzar i desenvolupar el Pla Director d’Instal·lacions Esportives del municipi que 
defineixi les necessitats i objectius de l’esport local, per tal d’aconseguir un sistema 
esportiu equilibrat en quant a equipaments i activitats.  
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Segueix dient que, depenen d’ell altres com: 

* Potenciació dels equipaments esportiu i forment de les diverses disciplines 

esportives, fent especial èmfasi en el binomi esport-salut i potenciar 

específicament l’esport base i escolar. 

* Garantir l’accés de tota la ciutadania com a prestació social fonamental a partir 

de la racionalització dels recursos municipals. 

* Crear l’Institut Municipal de l’Esport (IME) amb una estructura organitzativa 

adequada per portar una correcta gestió esportiva municipal. 

* Ampliar i millorar les instal·lacions del Poliesportiu i l’accessibilitat als 

equipaments esportius municipals. 

* Aprofitar els equipaments esportius locals perquè acullin competicions esportives 

d’alt nivell i estades a nivell turístic. 

El Sr. Pineda en la seva intervenció diu que s’han fet els passos adients: en la 

informativa del 20.07.09 es va lliurar l’informació a tots els grups polítics de la taula, 

amb full de suggeriments; a partir del 23.10.09 s’obre període de presentació de 

propostes i el 16.11.09 es finalitza el període de presentació de propostes, havent 

rebut una instància d’ICV de consideracions. El 10.12.2009, en la presentació del 

document a tots els Regidors, del  document que avui presentem al Ple, ERC 

introdueix una petició d’esmenes que són incorporades al MIEM en un annex:   

- Skate Parc/Half Pipe. 

- Enderroc de les antigues grades i fer-ne una de noves (segons nou projecte). 

En l’informe tècnic de 27.11.09 entregat a tots els Regidors, s’identifica l’expedient, els 

antecedents, les consideracions i les conclusions: 

“Un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya és 
planificar i programar una xarxa equilibrada d'instal·lacions esportives amb els 
equipaments necessaris arreu del territori català, que reculli tant com sigui possible 
tota mena d'iniciatives, per mirar d'aconseguir una utilització òptima de les 
instal·lacions, els equipaments i els materials destinats a la pràctica esportiva;  

El Mapa de les Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) és 
l’instrument de planificació municipal que concreta i situa les necessitats 
d’equipaments esportius en l’àmbit municipal i les contrasta amb les determinacions 
del PIEC, de manera s’avaluï la seva dotació en comparació amb la resta de 
Catalunya. 
El MIEM respon a la demanda del Consell Català de l’Esport per  tal que tots els  
municipis planifiquin les inversions en equipaments esportius tenint en compte les 
necessitats actuals i futures en funció de les previsions de creixement fins l’any 2015. 
Es molt important l’aprovació del MIEM per Cubelles, ja que d’aquesta manera les 
seves conclusions poden incorporar-se al desplegament del PIEC (Pla d’instal·lacions 
esportives de Catalunya), tot respectant els seus criteris bàsics i els objectius 
d’equilibri territorial. També les prioritats d’actuació establertes seran tingudes en  
compte en els programes d’actuació del Consell Català de l’Esport.  
Cal dir que l’aprovació del MIEM (mitjançant Ple de la Corporació) i el seu contingut no 
és vinculant, ni d’obligat compliment. Es considera una eina de treball per al 
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desenvolupament dels equipaments esportius municipals un cop feta l’anàlisi i 
diagnosi. Tanmateix es valora positivament davant del Consell Català de l’Esport el 
tenir el MIEM redactat i aprovat de cara a les peticions d’ajuts de noves instal·lacions , 
ja que hi ha un estudi previ on es justifica la necessitat o voluntat de construir un nou 
equipament esportiu.” 
Finalment el Sr. Pineda deixa constància del fet que per dur a terme una bona tasca 
de planificació esportiva es necessiten unes bones instal·lacions amb les mínimes 
característiques, perquè pugui realitzar-se la pràctica dels esports col·lectius i 
individuals i deixa de banda, després de 25 anys, diferències polítiques. En pro de 
l’esport demana el suport dels regidors per tirar-ho endavant. 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC donarà suport a la proposta perquè és l’eina inicial 
per a tirar endavant el mapa esportiu i comenta que cal posar els mitjans per fer-lo 
efectiu. 
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC donarà suport a la proposta perquè creuen que s’ha 
fet un esforç per part de la Regidoria d’Esports i s’ha presentat un bon mapa                              
d’instal·lacions.  
 
En aquest moment, quan són les 20.30 hores, es suspèn la sessió a causa d´una 
apagada de llum. 
 
Quan són les 20.37 hores es reprèn la sessió. 
 
La Sa. Navarrete pregunta si s’ha tingut en compte al MIEM la fiança de 1.200.000 € 
dipositada per Belsar Sport per a poder fer la piscina. 
 
La Sra. Alcaldessa contesta que es tracta d’un equipament que es necessita i que, per 
tant, hi consta, però que no se sap si es farà amb recursos propis o amb concessió. A 
continuació, explica que l’import de la fiança no s’ ha tingut en compte, que s’haurà de 
rescatar la concessió per acabar el pavelló, i que serà el jutjat qui digui quina quantitat 
correspon a l´Ajuntament. 
 
El Sr. Narcís Pineda diu que ICV n’ha seguit l’evolució: que el 2002 es va redactar un 
Pla Director d’Equipaments Esportius de Cubelles, amb el mateix regidor, però que 
amb el canvi de legislatura i de regidor el Pla no es va aprovar pel Ple; que el 31 de 
maig de 2005 la Generalitat va aprovar el PIEC; considera que si el Pla s’hagués 
aprovat en aquell moment potser ja s’haurien atorgat subvencions per a la piscina 
coberta. Seguidament fa una explicació de vot dient que el 23 d’octubre del 2009 van 
ser convocats per a fer aportacions al MIEM i que ICV va estudiar i analitzar el tema, 
juntament amb el seu programa electoral i va presentar una instància proposant la 
construcció d’un rocòdrom, un skate park i una graderia al camp de futbol, així com 
l’adequació de la pista exterior del Poliesportiu, donar més sortida als parcs i la 
finalització d’una pista de tennis; explica que durant la presentació del MIEM      
l’empresa redactora els contesta que ja hi ha un Skate park a Cunit i que, per tant, no 
es considera necessari, que les graderies del camp de futbol ja estaven 
pressupostades i que les altres peticions ja hi eren. Seguidament, diu que ICV va dir 
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que hi votarien a favor del Pla si s´incloïen les seves peticions, i com el regidor les ha 
incloses hi votaran a favor. 
 
El Sr. Rodríguez diu estar d’acord amb el que ha dit el Sr. Narcís Pineda; considera 
que s’ ha fet una bona feina, que  però l´skate constava al programa d’ ERC, i que  
aquesta inversió està prevista per al 2015, per la qual cosa, diu, s’intentarà buscar 
capital privat. A continuació diu que ERC donarà el seu suport i felicita el regidor i 
l’equip tècnic per la seva feina. 
 
El Sr. Grau comenta que a l’informe s’explica que entre la primera i l’última fase               
s’estima una inversió superior a 6.440.000 € i creu que es tracta del mateix error que 
es va cometre el 2002 i que el va fer fracassar perquè s’està treballant en el 
pressupost del 2010 sense les previsions econòmiques del MIEM; afegeix que a  
l’informe tècnic es diu que el Consell Català de l´Esport aconsella la participació 
ciutadana en el procés  d’aprovació, encara que no sigui obligatori. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a favor (4 de CIU, 4 d’ICV, 1    
d’ERC, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC), 4 abstencions (4 del PSC) i cap vot en contra. 
 
El Sr. Grau explica el vot del PSC considerant que el fracàs del Pla del 2002 va ser 
motivat perquè no es va aprovar la disposició econòmica necessària per a tirar-lo 
endavant . 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Cuadra. 
 
El Sr. Grau continua dient que comparteixen la necessitat de treballar per l’esport, però 
diu no considerar correcte dir a la població que hi ha el compromís polític d’invertir més 
de 6.440.000 €, sense comptar les tres noves inversions que ha anunciat el regidor, i 
que el PSC té la responsabilitat afegida de tirar endavant el departament d’Hisenda. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Cuadra. 
 
El Sr. Grau puntualitza que en aquesta legislatura i l’anterior la inversió en 
infraestructures esportives ha estat superior a la de tots els anys, amb millores al camp 
de futbol, el complex mixt o la reordenació de l´entorn del poliesportiu.. 
 
La Sra. Miquel considera que quan hi ha un problema al govern, es busquen qüestions 
no massa tècniques per donar una explicació de vot i afegeix que els xoca que                      
part del govern no estigui d’acord amb un tema que l’Alcaldia posa a l’ordre del dia. 
Respecte les fases, comenta que són modificables i que es poden treure subvencions 
depenent del que es mogui l’equip de govern; que al Pla de mandat també es va dir 
que hi hauria una piscina municipal, que no s’ha fet i que per tant, de la mateixa 
manera, ara el que es presenta és un Pla però ningú li demana cap compromís al 
regidor d’hisenda que al 2010 s’inverteixi aquesta quantitat, perquè aleshores també 
tindria el compromís de fer la piscina abans d’acabar la legislatura. 
 
REGIDORIA  D’HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS EXTERNS 
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9. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2010 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
L’Ajuntament, en sessió plenària de data 19 d’octubre de 2009, va aprovar la 
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici  2010.  
 
En data 22 d’octubre de 2009, i d’acord amb l’article 17.1 de l’esmentat RDL, es va 
exposar al Taulell d’anuncis de la Corporació i es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 253, l’acord provisional de modificació de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2010. Aquest acord ha estat exposat al públic 
durant un període de 30 dies hàbils, dintre dels quals les persones interessades han 
pogut examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimessin oportunes. 
Aquest termini d’examen d’expedient i presentació de reclamacions ha finalitzat el dia 
26 de novembre de 2009. 
 
Vist el certificat relatiu a les al·legacions presentades, que conté la següent: 
 
RE 2009/15741 de 26/11/09: 

 
En data 26/11/09 i amb registre núm. 2009/15741, es presenta escrit per part dels 
grups municipals ICV, PP, ICB,I EC-FIC, en relació a l’apartat de tarifes de l’ordenança 
fiscal núm.21 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i a l’apartat de 
bonificacions per l’ús de la deixalleria municipal contemplada a l’ordenança fiscal núm. 
11, i a la concessió d’ajornaments en el pagament d’impostos. 
  
Vist l’informe Tècnic 6.11.3-14/09 de data 1 de desembre de 2009. 
 
Vist l’informe de serveis econòmics de data 4 de desembre de 2009 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 14 de desembre 
de 2009. 
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb el decret núm. 334/2007, de data 25 
de juny, modificat pel decret núm. 394/2007, de data 17 de juliol, dictats ambdós per 
l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentada pels grups municipals ICV, PP, ICB,I 
EC-FIC, donat que d’acord amb la normativa del Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local no contempla la possibilitat del finançament de la càrrega fiscal 
dels Ajuntaments; que ja estan contemplats els supòsits d’ajornament d’impostos i 
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taxes per part de l’ORGT i que la quantia de les bonificacions és un criteri a determinar 
per la corporació.    
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals contingudes 
a l´expedient número 2223/32/09.  
 
Tercer.- Ordenar la inserció d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona publicant el text íntegre de les modificacions de les Ordenances. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions  en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a  l’Associació d’Hosteleria i comerç de Cubelles. 
 
La Sra. alcaldessa explica la proposta, indicant que cal fer la següent esmena a 
l´Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua : 
 
“S’havia tramitat d’acord amb l’estudi presentat per l’empresa concessionària i 
l’informe tècnic la modificació de determinats valors de l’article 6è, que quedava de la 
forma següent: 

Article 6.- Quota Tributària 

 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
          
Tarifa del subministrament d’aigua: 

 AFORAMENTS: 

Mínim de consum ................................. 15 m3/mes 
Preu del subministrament...................... 0,80 €/m3 
 
Quota de connexió ATLL ......................0,67 €/abonat/mes 
 

 COMPTADORS: 

ÙS DOMÈSTIC 
Quota de serveis ................................... 6,19 €/uc/mes 
Quota de connexió ATLL .......................0,67 €/abonat/mes 
 
Preu del subministrament 
Fins a 5 m3/uc/mes ...................................0,30 €/m3 
De 5 a 10 m3/uc/mes ................................0,48 €/m3 
De 10 a 20 m3/uc/mes ..............................0,70 €/m3 
Excés de 20 m3/uc/mes ............................1,31 €/m3 
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ÚS INDUSTRIAL I COMERCIAL 
Quota de serveis ...................................6,19 €/uc/mes 
Quota de connexió ATLL .......................0,67 €/abonat/mes 
 
Preu del subministrament 
Fins a 10 m3/uc/mes ..................................0,41 €/m3 
Excés de 10 m3/uc/mes .............................0,80 €/m3 
Conservació d’escomeses, aforaments i  comptadors ......... 0,88 €/ab/mes  
Drets de connexió    ..............................................................132,00 € 
 
Vist l’escrit presentat per SOREA relatiu a l’autorització de preus efectuat per la 
Comissió de Preus de Catalunya, en el que queda reflectit que cal fer un ajust de la 
tarifa, essent autoritzada una quota de servei de 6,17 €/uc/mes. 
 
Vist l’informe tècnic emes per l’enginyer municipal en data 16/12/09 informant 
favorablement l’ajust dels valors. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de l’esmena de la proposta d’aprovació 
definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2010 en el sentit 
d’ajustar el valor de la quota de serveis de l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la 

taxa pel subministrament de l’aigua, inclosa en l’article 6è, inicialment previst en 
6,19 €/uc/mes a 6,17 €/uc/mes.” 
 
La Sra. Martínez  diu que les al·legacions presentades són les mateixes que ja van 
manifestar al Ple corresponent i que els han sorprès els motius de la desestimació. 
Considera que els quatre fraccionaments pels rebuts domiciliats i els dos pels no 
domiciliats no estan socialment adaptats al moment actual i que s’haurien de fer 
fraccionaments especials i afegeix que aquest punt no ha estat contestat. Respecte  la 
quota de connexió a ATLL, sol·licitaven que part de la subvenció del “Plan E” es 
destinés a cobrir aquesta quota per alleugerir la càrrega fiscal dels ciutadans; 
considera que no es pot barrejar el cost per les obres de connexió amb el cost del preu 
de la compra d’aigua i, finalment, indica no trobar correcte el càlcul de l’import a pagar 
per la connexió, ja que no coincideix  amb el donat pel tècnic ni amb el d’EC-FIC i 
continua afirmant que si es generen 10.400 rebuts existeix una diferència a favor de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alamán comenta que, en la part tècnica, estan d’acord amb EC-FIC perquè 
consideren que amb aquesta taxa es produeix una recaptació encoberta de                           
l’Ajuntament. Respecte l’informe de Serveis Econòmics, quan diu que no és aplicable 
el Pla E, assenyala que l’article 9.1.f del RD 13/2009 preveu destinar imports del Pla E 
a obres que han de començar, i que com que la connexió realitzada per Cubelles 
comença ara, es podria entendre com a una obra futura malgrat ser dubtós que es 
pugui finançar amb el Pla E. Quant a la part política, considera que s’haurien de fer 
fraccionaments més amplis per alleugerir la càrrega fiscal dels veïns i, per altra banda, 
diu que els impostos no s’han congelat, que han aparegut noves taxes i han 
augmentat les repercussions de costos als ciutadans i que això determinarà un 
augment de la càrrega fiscal pel ciutadà  al 2010; per tot l’ exposat, conclou que el 
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PPC hi votarà en contra. 
 
La Sra. Miquel explica que ICV va presentar al·legacions a les Ordenances perquè al 
van trobar-hi una sèrie d’irregularitats. Respecte l’Ordenança núm. 21 comparteixen 
les declaracions fetes per EC-FIC i comenta que segons l’informació del Pla E dintre 
de les tipologies d’inversió hi ha una part destinada a  l’estalvi en els recursos hídrics i 
que, per tant, van creure que l’obra era subvencionable; comenta que el govern  
desestima les al·legacions i lamenta que no hi sigui l’informe d’Intervenció. Respecte  
l’al·legació per la taxa reguladora de la recollida d’escombraries, considera que la 
informació continua sent incorrecta i, quant a les bonificacions, que l´ORGT pot 
assessorar però que és l’equip de govern, no la Corporació, el que decideix. Finalment 
lamenta que les al·legacions a les Ordenances Fiscals no es mirin massa bé i que es 
busqui qualsevol excusa per a dir que no. 
 
El Sr. Grau nega que hi hagi una recaptació encoberta i diu que una taxa no pot ser 
superior al cost del servei. En referència a l’al·legació a l’Ordenança Fiscal núm. 21, 
explica que segons SOREA el mes d’octubre es van facturar 10.748 rebuts, dels quals 
746 corresponen a la zona d’Ibersòl i que, per tant, des de Cubelles s’han emès 
10.002 rebuts, que multiplicats per 0,67 dóna uns ingressos de 80.416, 08 €. 
Puntualitza que només poden acollir-se al Fons Estatal els projectes d’ educació, 
serveis d’atenció a les persones en situació de dependència i les derivades de 
prestacions de serveis socials i de promoció i reinserció social, però que, no obstant 
això, han estudiat la possibilitat d’incloure aquesta obra, però no es tracta d’una obra 
nova sinó del pagament d’una quota per una infraestructura ja feta. Respecte els 
ajornaments, explica que l’Ajuntament té delegada la recaptació en la Diputació de 
Barcelona, la qual, des del març del 2009, ha renovat el procés dels ajornaments i fins 
a 1.500 € hi ha possibilitat de fraccionament fins a 12 mesos, entre 1.500 € i 6.000 € a 
18 mesos i pels deutes superiors a 6.000 € hi ha períodes de 24 mesos i la mateixa 
Ordenança inclou la possibilitat de fraccionaments per deutes inferiors als 150 € per 
períodes molt més llargs. Finalitza prenent el compromís d’aconseguir de la Diputació  
informació detallada de les sol·licituds d’ajornaments per a la propera sessió 
informativa o Junta de Portaveus. 
 
La Sra. Martínez comenta que l’informe tècnic parla d’una amortització per any de 
60.687 €,  que és la mateixa quantitat que indicava EC-FIC i que per tant, diu,  alguna 
cosa falla. 
  
Es sotmet a votació l’esmena a la proposta de la modificació de les Ordenances 
Fiscals i s’ aprova per 11 vots a favor ( 4 del PSC, 4 de CIU, 2 del PPC i 1 d’ ERC),  6 
abstencions (4 d’ICV, 1 d’ICb i 1 d’ EC-FIC) i cap vot en contra. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC ha votat a favor perquè l’esmena suposa una reducció 
del preu, i insisteix en el fet que la portada d´aigües podria incloure´s en el Plan E. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 
d’ERC), cap abstenció i 8 vots en contra ( 4 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC). 
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En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Albet 
 
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL QUE HA DE REGIR EN 
L’EXERCICI 2010. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2009, va 
acordar l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals, acord que ha estat publicat 
al BOP de Barcelona de data 22 d’octubre de 2009, i exposat al taulell d’anuncis de la 
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 17.1, del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar el calendari fiscal per a la recaptació tributària de l’any 
2010, fent la diferenciació entre tributs delegats i no delegats, donat que no han estat 
delegats la totalitat dels tributs que es meriten periòdicament. 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de data 14 de desembre 
de 2009; 
 
En virtut de les atribucions que tinc conferides, d’acord amb l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 
proposo al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2010 en quan a 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma següent: 

 
A) EL TERMINI D’INGRÉS  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
Període voluntari. Del 1 d’abril al 3 de juny 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS DOMICILIATS 
 
1r termini (25%)  03 de maig 
2n termini (25%)  01 de juliol 
3r termini (25%)  01 d’octubre 
4t termini (25%)  01 de desembre 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS NO DOMICILIATS 
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1r termini pagament (50%).- Període voluntari.   Del 4 de juny al 5 d’agost. 
 
2n pagament (50%).- Període voluntari.              (*) Del 5 d’agost al 5 d’octubre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 04/06/2010 
 
IBI NATURALESA RÚSTICA 
 
Període voluntari. Del 4 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Període voluntari. De l’1 de febrer al 4 d’abril 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Període voluntari. Del 1 d’octubre al 2 de desembre. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Període voluntari. Del 4 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Període voluntari. Del 4 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 .TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A 
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
MENA (GUALS) 
  
Període voluntari. Del 4 de juny al 5 d’agost. 
 
B) LES MODALITATS, LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
D’acord amb la Guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament. 
  
C) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
SEGON.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2010 en quan a 
tributs no delegats establint els terminis de pagament en període voluntari de la 
forma següent: 
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A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PUBLIC I INDUSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS  (MERCAT) 
 
Període voluntari. Del 2 d’abril al 4 de juny 
 
B) LES MODALITATS D’INGRÉS 
 
A qualsevol agència de l’entitat col·laboradora 
 

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

 
C) ELS LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
A qualsevol de les agències de l’entitat col·laboradora, en horari bancari d’obertura al 
públic. 
 
D) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
TERCER.- Publicar l’EDICTE d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la 
Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació 
 
El Sr. Grau explica que fins ara hi havia un calendari fiscal pel 2009 que no alterava 
els calendaris : hi havia dos terminis per les persones que tenen els rebuts domiciliats i 
dos terminis pels que fan el pagament directe; comenta que s’ha cregut convenient 
ampliar els períodes de pagament, que la norma de la Diputació de Barcelona és 
fraccionar en quatre terminis els rebuts domiciliats i en un termini els no domiciliats i 
que s’ha negociat per aconseguir quatre terminis pels domiciliats i mantenir els dos 
terminis pels no domiciliats: seguidament, conclou explicant que s´iniciarà una 
campanya a favor de la domiciliació per qüestions d’eficàcia i estalvi. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’ aprova per 8 vots a favor (4 del PSC, 3 de CIU i 1 
d’ ERC), 9 abstencions ( 4 d’ ICV, 2 del PPC, 1 d’ ICb ,1 d’ EC-FIC i 1 de CIU, del Sr. 
Albet de CIU per no trobar-se present a la sala) i cap vot en contra. 
 
11. ALTRES TEMES 
 
No n’ hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
12. MOCIONS   
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12.1. MOCIÓ DE SUPORT A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA, QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS  ICV, PSC, ERC, ICb I EC-FIC 
 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya promulgat el 20 de juliol de 2006, després de ser 
aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat, acordat i aprovat per les Corts Generals 
i ratificat en referèndum per la ciutadania catalana regeix des d'aleshores l'autogovern 
del nostre país amb total normalitat i ha estat objecte de desplegament en molts dels 
seus preceptes.  
 
Però sobre la norma fonamental del nostre autogovern recau la incertesa del 
pronunciament del Tribunal Constitucional sobre diversos recursos que en qüestionen 
la seva adequació a la Constitució. Les vicissituds prou conegudes de la tramitació 
d'aquests recursos s'han traduït en una dilació desmesurada de la sentència 
constitucional. Aquests esdeveniments causen una legítima inquietud i preocupació en 
les institucions, la societat i la ciutadania catalanes. La publicació simultània en dotze 
diaris catalans de l’editorial “La dignitat de Catalunya” el passat 26 de novembre i el 
recolzament que n’ha rebut de tantes entitats i organitzacions socials que s’hi ha 
adherit, en són la prova indiscutible.  
 
Els ajuntaments de Catalunya, com a part integrant del sistema institucional de la 
Generalitat, participem també d'aquesta inquietud i preocupació. Ens fem ressò així de 
l'opinió de les nostres comunitats locals, coherents amb l'esperit arrelat en trenta anys 
de democràcia local i amb el compromís amb les institucions i el poble de Catalunya 
des de la proximitat.  
 
En expressar ara aquesta preocupació, honorem el compromís que varem adquirir en 
donar suport a l'Estatut en el moment de la seva aprovació. Un Estatut que reconeix el 
paper central dels municipis com a administració més propera a la ciutadania i que 
reforça el seu paper institucional, en garantir l’autonomia municipal, preveure per 
primer cop competències pròpies dels ajuntaments, així com la necessitat de comptar 
amb el finançament necessari per desenvolupar-les. L’Estatut determina també la 
necessitat d’aprovar una llei de finances locals de Catalunya en el marc de la garantia 
de la suficiència de recursos.  
 
Posar en perill els avenços aconseguits en l’Estatut, tant pel que fa als Governs locals, 
com a totes les millores socials, econòmiques, d’infraestructures i, en definitiva, els 
avenços en l’autogovern de Catalunya, és amenaçar, greument, la cohesió social que 
tant hem treballat per mantenir a Catalunya.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar de forma solemne el nostre convenciment en la constitucionalitat 
de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i el nostre compromís a defensar-lo i vetllar pel seu 
compliment. L’Estatut va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat al Congrés 
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dels Diputats i al Senat, aprovat per les Corts Generals com a Llei orgànica i 
referendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És l’expressió de la voluntat de la 
societat catalana per la qual cal exigir el màxim respecte.  
 
Segon.- Expressar el nostre reconeixement als dotze diaris catalans per l’editorial “La 
dignitat de Catalunya” publicada simultàniament el passat 26 de novembre, i agrair el 
suport de les entitats i organitzacions socials que s’hi han adherit, en defensa de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al president del Govern de la Generalitat, al 
president del Parlament de Catalunya, al President del Govern de l’Estat, al President 
del Congrés de Diputats, al President del Senat, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC vol sumar-se a l’editorial que van treure els dotze 
diaris catalans perquè creuen que expressa el sentiment d’un poble i la voluntat de 
Catalunya i desitja que el Tribunal Constitucional es manifesti a favor del que els 
catalans van votar. 
 
El Sr. Comas diu que ICb donarà ple suport a la moció. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC no es sumarà a la moció i que no són partidaris de que 
al Ple de Cubelles es plantegin qüestions ideològiques quan hi ha altres problemes a 
tractar, com arreglar els carrers o baixar impostos. Afegeix que des del punt de vista 
formal tres de cada quatre catalans no ha votat a favor d’aquest Estatut i que els 
sembla un inacceptable intent d’ingerència d’un òrgan executiu en un òrgan judicial; 
que els regidors, com a representants polítics, haurien de respectar les regles del joc 
institucional i que sigui quina sigui la decisió del tribunal Constitucional el PPC                                          
l’acceptarà. Seguidament, comenta que el PPC vol que es deixin enrere els temps en 
què es repartien carnets de catalanitat en funció d’adscripcions ideològiques, que 
volen l’autogovern català dins d’una pluralitat lingüística, cultural i social, que és, diu, la 
Catalunya real i que s´ha de respectar la divisió de poders ja que la Constitució 
Espanyola també va ser aprovada pel poble català. Seguidament  comenta que es 
tracta d’un problema artificial, creu que el Tribunal Constitucional s’ha de pronunciar a 
la major brevetat possible però lliurement, i considera que es tracta d’un Estatut 
asfixiant i macrointervencionista i que si el Tribunal Constitucional encara  no s’ha 
pronunciat és perquè la majoria de magistrats no han compartit el punt de vista de que 
l’Estatut sigui constitucional. Finalitza dient que també han interposat recursos el 
defensor del poble, el defensor del ciutadà i el Partit Socialista d’altres Comunitats 
Autònomes, com la d’Aragó. 
 
El Sr. Rodríguez diu que ell va votar en contra d’aquest Estatut, però que aquesta 
moció parla de demanar que s’acceleri un procés i que el Tribunal Constitucional 
hauria de dir alguna cosa però que no està equilibrat. Afegeix que no ha trobat dos 
juristes que es posessin d’acord en aquest tema. Seguidament, puntualitza que la 
moció ve de la Federació de Municipis de Catalunya i comenta que si el Sr. Alamán vol 
fer un debat polític, haurien de fer-lo amb les entitats de Cubelles i no només  els 
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polítics. Finalment, afirma que del que està cansat el país és de sentir-se asfixiat i 
intervingut. 
 
El Sr. Lluis Pineda diu que CIU donarà suport a la moció. 
 
El Sr. Grau explica que porten aquesta moció al Ple perquè l’Estatut també parla dels 
Ajuntaments i de noves competències, acompanyades de recursos econòmics, per la 
qual cosa no és una qüestió aliena. Afegeix que la moció insisteix en la necessitat d’un 
pronunciament del Tribunal Constitucional, que està pressionat, diu, pel PPC. Finalitza 
dient que resulta poc creïble que el PPC reivindiqui la Constitució Espanyola, quan en 
el seu dia hi van votar en contra. 
 
La Sra. Miquel diu que la moció no tracta de si s’està a favor o no de l’Estatut, que això  
ja es va aprovar en el seu moment i que si no hagués sortit l’editorial als diaris parlant 
de “La dignitat de Catalunya” ara no estarien parlant d’aquesta moció al Ple; que ICV 
dóna  el seu suport a les entitats i agraeix a les organitzacions  socials que  s’hi van 
adherir, en defensa de l’ Estatut. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’ aprova per  14 vots a favor (4 del PSC, 3 de CIU  
1 d’ ERC, 4 d’ ICV,  1 d’ ICb , i 1 d’ EC-FIC ), 1 abstenció ( 1 del Sr. Albet de CIU per 
no trobar-se present a la sala) i 2 vots en contra ( 2 del PPC) . 
 
13. ALTRES MOCIONS 
 
No n’ hi ha. 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.  La Sra. Martínez demana al regidor d’ Hisenda que els contesti la instància amb 
número de registre */* on sol·licitaven el llistat comptable de les despeses de l’ 
Ajuntament separat en dos grups : despeses corresponents a l’equip de govern i 
despeses de l’ Ajuntament del grup 6  a 9 dígits o al número màxim de dígits,  des de 
gener fins a octubre de 2009. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Miquel. 
 
2. La Sra. Martínez felicita l’iniciativa de muntar les parades nadalenques però prega 
que per al proper any es substitueixi el nom de “Fireta de Nadal” pel de “Fira de Nadal” 
i que se li doni la publicitat necessària. 
 

Precs del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete prega que hi hagi més pluralitat i que a la biblioteca s’hi puguin 
trobar altres diaris que també llegeix molta gent, per reflectir  el pensament de tothom.  
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Preguntes del grup municipal d’ EC-FIC 
 

1. La Sra. Martínez pregunta: pensen posar algun parallamps com el que hi havia al 
campanar de l’ església per tal de protegir-ne  el nucli antic ? I si està previst,  quan es 
farà ? 
 
2. La Sra. Martínez demana saber si la gerent ja s’ha reincorporat de la baixa o per 
quan està previst que ho faci. 
 
3. La Sra. Martínez senyala 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. 
 
4. La Sra. Martínez  pregunta per què el parc de Santa Maria està tancat i vallat? 
 
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? 
 
La Sra. Martínez , en nom d’ EC-FIC, desitja un Bon Nadal als veïns. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Miquel. 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
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? 
 
La Sra. Navarrete , en nom del PPC, desitja un feliç any 2010 a tots els ciutadans de 
Cubelles. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
en el Ple ordinari del 16 de novembre de 2009 

 
1. La Sra. Martínez, explica que al “Cubelles avança” de juliol de 2008 es va anunciar 

que les obres de reurbanització del Poliesportiu havien d’estar enllestides al setembre 
del mateix any i encara no estan acabades, per aquest motiu pregunta: quins són els 
motius d’ aquest retard? Quan té previst l’ Ajuntament acabar-les definitivament? 

 
Les obres d’urbanització i l’edifici de control de la zona poliesportiva estan acabades. 
Recentment s’ha signat l’acta de recepció de les obres.                                           
 

2. La Sra. Martínez comenta que al Raval del Torrent, a l’alçada de la cruïlla amb la 
Carretera de Mas-Trader, s’hi van col·locar fa uns mesos unes reixes per a la recollida 
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de pluvials i que fa uns dies s’hi han col·locat uns grans  embornals i per això 
pregunta: per què s’han fet totes aquestes obres? Quin problema pretenen solucionar? 
Qui ha decidit que són necessàries? Quin cost ha tingut cadascuna d’elles? 

 
S’han fet les obres per evitar el problema de les avingudes d’aigua de pluja que hi 
havia a aquest carrer. 
Les obres s’han decidit per criteri tècnic i per directrius de regidoria d’Obres i Serveis 
Viaris. 
La reixa que travessà el carrer totalment té un cost de 1.334 € iva inclòs. Les reixes en 
L, estic pendent de la factura. 
 

3. La Sra. Martínez senyala que a la zona marítima encara es poden veure penjades dels 
fanals les banderoles de publicitat de les platges de Cubelles i pregunta: quan es 
pensen retirar? O és que es volen deixar per a la temporada que ve? 

 
Les pancartes penjades als fanals del passeig marítim de la mar mediterrània, ja estan 
retirades. 
 

4. La Sra. Martínez  diu que a la C-31 s’ està executant el tram de vorera del costat nord, 
entre els carrers Joan Avinyó i el passatge Ramon Miquel i Vinader, i vol saber: qui fa 
aquestes obres, l’Ajuntament o els titulars de les finques? i si les fa l’ Ajuntament, quin 
és el seu pressupost d’ execució? 

 
Les voreres de la carretera les estan executant el propietaris a requeriment de 
l’Ajuntament. 
 

5. La Sra. Martínez diu que tenen constància de que hi ha un encàrrec per part de 
l’Ajuntament a una empresa de l’Hospitalet per un import de 25.000€ per dissenyar 
fanals per a instal·lar-los al Pg. Narcís Bardají i a diferents indrets del municipi i que un 
cop fabricats s’ha cancel·lat la comanda per la qual pregunta: què ha passat en aquest 
procés de relació comercial perquè s’ hagi arribat a aquesta rocambolesca situació? 

 
L’Ajuntament no ha contractat la instal·lació de l’enllumenat del Pg. Narcís Bardají a 
cap empresa de l’Hospitalet. 
Aquestes tasques s’han contractat a l’empresa SECE i en cap cas s’ha anul·lat aquest 
contracte. 
Molt aviat s’instal·larà l’enllumenat al pg. Narcís Bardají. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICb 

en el Ple ordinari del 16 de novembre de 2009 
 

1. Jo volia fer-li una pregunta al Sr. Xavier Grau com a regidor d’hisenda, i al fil de la 
informació que ha facilitat vostè, Sra. alcaldessa, al començament d’aquest Ple, al 
voltant de la denúncia feta el passat dia 30 d’octubre davant de fiscalia de les 
presumptes irregularitats amb la recaptació municipal i també, compartint la filosofia 
que ha expressat públicament el PSC, de la necessitat d’aportar transparència 
especialment en aquestes circumstàncies actuals per tal de dignificar el paper de la 
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política. Per tant, vull oferir-li l’oportunitat al Sr. Grau perquè ens expliqui el que jo 
considero que són uns punts foscos en la seva gestió de tot aquest afer, des que va 
començar a l’any 2007, ja quan es va aprovar el traspàs de la recaptació de l’empresa 
particular de * a la Diputació. Des que es va concretar aquest procés, van sortir 
informacions en diferents mitjans de comunicació que donaven fe que vostè tenia 
coneixement d’aquestes irregularitats; concretament en un diari del dia 15 de març del 
2008 vostè reconeix que hi ha un deute pendent de cobrament d’uns 2 milions 
d’impostos i que aquesta dada prové de la Diputació , i en aquell moment la Diputació 
portava tres mesos gestionant la recaptació. 
 
En diferents Comissions Informatives i diferents reunions que hem tingut, jo mateix li 
he demanat l’informe preceptiu, per part de la Diputació, de l’estat en que es trobava el 
procés de traspàs, i he de dir que no se’ns ha facilitat, ni a mi ni, que em consti, a cap 
regidor de l’oposició. En canvi, aquesta informació ha servit de base perquè el bufet de  
Martínez Ramos pogués fer un informe que ens ha ajudat a tots nosaltres a portar 
aquest tema a fiscalia. Per tant, si la informació existeix, no entenem per què no se’ns 
ha facilitat, i si no existeix entenc que és un tema de responsabilitat política el demanar 
aquesta informació, com jo li he demanat més de tres vegades sense obtenir resposta. 
 
Per altra banda, des del punt de vista personal, entenem que la seva responsabilitat 
és, tenint coneixement d’un presumpte delicte o, si més no, una irregularitat en la 
funció, denunciar-ho públicament a les instàncies que correspon, com així hem fet 
nosaltres. No entenem perquè estem parlant pràcticament de dos anys des que vostè, 
públicament i en diferents mitjans de comunicació, informa d’una manera continuada i 
sistemàtica que existeixen irregularitats, el per què de la seva inacció i, per tant, li vull 
brindar l’oportunitat perquè públicament doni informació del per què de la seva actitud. 
Perquè ens agradaria treure les ombres a aquest tema i cal tancar una època plena 
d’ombres i obrir-ne una altra nova. Per tant li agrairia que em contestés, i com que la 
resposta no cal estar documentada per cap informe tècnic, li agrairia que em contestés 
verbalment. Gràcies.” 
 
Li contesto des de la sorpresa enorme que vostè ha constatat en tots els companys del 
govern i del consistori. Per no voler sembrar ombres, si vostè és conscient o pensa 
que hi ha alguna connivència per part  d’aquest regidor en aquests presumptes 
delictes que vostè diu, jo el convido a que ho digui clarament. Vostè sap que juguem 
amb una limitació, que hi ha un expedient al jutjat que pretenem que arribi a la fiscalia: 
Per tant sap vostè que la meva capacitat d’intervenció en aquest tema és limitada, 
però només per això li contestaré d’acord amb els meus companys. Primera: no farem 
cap declaració. Cap ni una que afecti el crèdit d’aquesta institució que és l’Ajuntament 
de Cubelles. Segon: defensem la presumpció d’innocència de tots els responsables 
tècnics i polítics que han tingut responsabilitats en qualsevol de les àrees d’aquest 
govern, inclòs el seu grup, i em cenyiré a l’acord que vostè mateix va proposar de que 
no es fessin declaracions públiques sobre aquest tema fins que la qüestió no estigués  
resolta al jutjat.  
 
Li insisteixo, hi ha un procés a la fiscalia. Li recordo, a nivell de resposta, que hi ha 
totes les actes de les reunions dels partits polítics sobre aquest tema, en les quals 
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vostè ha participat, a la seva disposició i les actes de les Juntes de Govern en que 
vostè ha participat i no recordo que vostè hagi fet esment contra aquest regidor de cap 
d’aquestes qüestions que ara vostè ha posat sobre la taula i fa més de dos anys que 
estem parlant sobre aquest tema. 
 
Ha dit una veritat: el primer responsable polític en parlar d’aquests expedients vaig ser 
jo perquè és la meva responsabilitat com a titular d’hisenda. Hi ha un informe de la 
Diputació, hi ha un informe d’intervenció, hi ha un informe dels responsables de 
tresoreria, hi ha un informe de secretaria, hi ha un informe d’un gabinet d’advocats, hi 
ha nous informes de secretaria i d’intervenció i cap d aquests informes s’hauria de fer 
servir per aquest joc brut que, jo penso, vostè acaba de fer. De totes maneres jo deixo 
a la reflexió dels companys del govern, del consistori i dels ciutadans que estan en 
aquest Ple, però només li dic una qüestió: sóc el responsable de tot aquest procés, 
des del primer dia d’aquesta legislatura, sóc el responsable polític, i insisteixo, no faré 
cap declaració que afecti el crèdit d’aquesta institució, defenso i defensem la 
presumpció d’innocència de tots els responsables, els tècnics i polítics actuals i 
passats que han tingut responsabilitat en aquest Ajuntament, i recordo l’acord que 
vostè mateix va proposar de no fer declaracions sobre aquest tema fins que el procés 
judicial estigués acabat. Són tres punts fonamentals, de tota manera, quedi’s amb dos 
titulars: sóc el responsable polític de tot aquest procés de traspàs i me’n sento; no tinc 
cap mena de connivència més enllà dels errors de gestió propis d’un regidor, cap 
mena de connivència en cap d’aquestes qüestions que vostè, jo crec que de manera 
poc elegant i bruta, ha tret en aquest plenari” 
 
El Sr. Comas diu de forma literal: Vull entendre que vostè no ha entès la meva 
intervenció i penso que ha estat prou clara. Jo li he brindat una oportunitat, 
honestament, per aclarir punts que jo considero han estat foscos en la seva gestió. En 
cap moment he parlat de connivència en possibles o presumptes delictes. A més a 
més, vostè està barrejant coses. Jo no estic parlant de fer declaracions ni 
interpretacions de cap informe, li estic demanant informació i per què vostè, en qualitat 
de regidor d’hisenda i que per tant es suposa té una relació fluida amb la Diputació, no 
ens ha facilitat aquesta informació. No estic parlant, en cap moment, de cap presumpte 
delicte ni estic acusant ningú. Per tant, el qualificar la meva intervenció de bruta o 
d’incomplir qualsevol acord està fora de lloc, no és el to, ans el contrari, era brindar-li a 
vostè la oportunitat d’aclarir punts de la seva gestió que jo considero que són foscos. 
Penso que no ha aclarit cap ni un dels que jo li he plantejat i li torno a dir: per què 
aquest retard en gestionar una informació que vostè tenia a la seva mà? Poso en 
coneixement de la gent que ens estigui escoltant que a l’informe que ha facilitat que 
posem la denúncia davant de fiscalia se’ns adverteix de que hi ha un possible delicte o 
possible prescripció dels delictes, per tant considero que aquest termini de temps en 
que vostè no ha actuat, i no ho he manifestat en cap moment com a connivència sinó 
que podríem parlar d incompetència, pot ser perjudicial per als interessos del nostre  
municipi; per tant, seguint amb la línia que hem mantingut sempre de coherència, 
honestedat i transparència, li adverteixo i li comento que estudiarem la possibilitat de 
presentar, complementàriament a la denúncia que hem fet, una denúncia contra vostè 
si considerem que la seva inacció ha estat o pot ser perjudicial pels interessos dels 
nostres ciutadans. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

en el Ple ordinari del 16 de novembre de 2009 
 

1. La Sra. Navarrete comenta que al Decret 961 es requereix a l’ empresa BELSAR per 
què compleixi amb les seves obligacions com a concessionari del contracte i pregunta: 
en quins termes l’ han requerit? Podem tenir còpia del requeriment? 

 
Mitjançant Decret 961/09 es requereix al concessionari per què compleixi la seva 
obligació de conservar la Sala Multiusos en  bon estat de seguretat, salubritat. A tal 
efecte, se´ls concedeix un termini i es disposa que la Policia local vetlli per aquest 
compliment. El decret el tenen als Serveis Generals de la Corporació per a la seva 
consulta. 
 

2. La Sra. Navarrete en relació a l’empresa BELSAR, explica que ha estat requerida per 
què indiqui els materials que s’ han de retirar per a iniciar les obres de construcció de 
dues pistes de frontó al Poliesportiu i pregunta: què passa amb les dues pistes de 
frontó? Qui les farà? De quina partida pressupostària sortiran? Amb quina empresa 
estan parlant? Demana que les respostes siguin més clares. 

 
Les obres es van adjudicar en JGL de 22.09.09 a l’empresa Celso Portela 
Construcciones S.L., i ja s’estan portant a terme. 
 

3. La Sra. Navarrete explica que en els Decrets d’Alcaldia del 965 al 973 s’inicien 
procediments de protecció de la legalitat urbanística en relació a diferents obres i 
pregunta: de què s’ està parlant? De quines legalitats urbanístiques? Poden ampliar 
aquesta informació i donar-ho per escrit? 

 
Els esmentats decrets incoen expedients de protecció de la legalitat urbanística per les 
següents actuacions: 
 
965 : construcció porxo sense llicència avda.. Pompeu Fabra 
966: construcció diverses edificacions i tancaments en planta coberta i planta baixa 
sense llicència en avda. Jaume I. 
967: treballs de pintura habitatge sense llicència c. Arc de Barà 
968: construcció traster sense llicència c. Lluís Companys 
969: arranjament façana sense llicència Pg. Marítim 
970: enderroc d’una paret sense llicència c. Velàzquez  
971: arranjament col·lector clavegueram sense llicència c. Bruc 
972: adequació local i col·locació rètol sense llicència 
973: enderroc i construcció obra nova d’ampliació habitatge sense llicència  c. Horts 
 

4. La Sra. Navarrete demana que es posin més papereres repartides pel municipi ja  que 
s’hauria de ser conseqüent amb l’aprovació de l’Ordenança de tinença d’animals 
domèstics, i que la gent apart de recollir les defecacions dels gossos les pogués 
llençar després a la paperera. 
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Les defecacions els animals es poden llençar en els contenidors de recollida de 
brossa, tot i així, si ens indiquen el lloc exacte on les consideren necessàries podem 
procedir a la seva instal·lació. 
 

5. La Sra. Navarrete recorda que es va aprovar una ampliació de pressupost de  190.000 
€ per al pont, i diu que el pont ja té la barana oxidada per la qual cosa pregunta: 
pensen demanar responsabilitats a l’empresa? Diu que les baranes no compleixen les 
mesures de seguretat, que el terra no és fer, i que la rotonda que hi ha al final del pont 
no deixa lloc per a maniobrar i pregunta: No es pot corregir d’alguna manera aquesta 
rotonda? 

 
S’ha efectuat la recepció de les obres. No obstant això en la signatura de l’acta es 
preveu, entre altres, la reparació de les baranes, per tal de repintar i protegir-la contra 
el òxid. Un cop s’hagi executat la reparació encara hi ha un termini de garantia d’1 any, 
en el que l’Ajuntament disposa de la fiança del contracte de l’obra com a garantia.  
 
En anterior resposta del Ple es va contestar el dubte en relació a les baranes, en el 
sentit de que al projecte del pont no li es d’aplicació les exigències bàsiques SU1 de 
seguretat enfront al risc de caigudes, document que forma part de RD 314/2006, de 17 
de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació, per ser una normativa que 
entrà en vigència en una data  posterior a la de l’aprovació inicial. 
 
Altra normativa d’aplicació en relació als paràmetres d’accessibilitat s’inclou al Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 
del Codi d'accessibilitat. Aquest Decret inclou les normes d’accessibilitat urbanística on 
no es regula el disseny de les baranes en itineraris. Encara que no li sigui d’aplicació , 
al Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat, i al Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre 
les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, es regula 
únicament en relació als habitatges, que les baranes no poden ser escalables, però en 
cap cas això implica la prohibició del disseny de baranes amb barrots escalables.  
En relació a la rotonda que s’ha executat es la que s’incloïa al projecte aprovat per 
l’Ajuntament, aquesta compleix amb la seva funció, independentment que si el seu 
disseny no era l’òptim, cal recordar que es el que preveia el projecte que es va 
sotmetre a la corresponent informació pública. 
 

6. La Sra. Navarrete pregunta: han pensat iniciar tràmits o destinar algun tipus de 
finançament per a la construcció d’un gimnàs municipal? 

 
El Decret 95/2005, de 31 de maig va aprovar el Pla director d'instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya (en endavant, PIEC), en el qual s’estableixen les 
línies d’actuació de la Generalitat de Catalunya per aconseguir cobrir els dèficits 
d’instal·lacions i equipaments esportius dels municipis de Catalunya mitjançant 
convocatòries de subvencions. Aquests dèficits els estableix el Consell Català de 
l’Esport mitjançant la publicació periòdica dels Estudis de Localització del PIEC, 
d’acord amb les dades del Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) i els 
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mapes d’instal·lacions esportives municipals (en endavant MIEM) de cada municipi.  
El Mapa d'Instal·lacions i Equipaments esportius del municipi (MIEM) és l'eina que 
preveu el PIEC per possibilitar als municipis determinar les seves necessitats i 
complementar les establertes com a bàsiques per a tota Catalunya, pel que fa la 
pràctica esportiva.  
En data 20 de juliol de 2009 es lliura un exemplar del MIEM de Cubelles, en format 
CD, als grups polítics municipals, pel seu estudi i presentació, en el seu cas, de 
suggeriments. 
 
La Regidoria d’Esport té previst per al proper dia 10.12.2009, realitzar la presentació 
del MIEM al Regidors de l’Ajuntament de Cubelles, presentació que anirà a càrrec de 
l’empresa encarregada de l’elaboració del Mapa, l’empresa NX Sport Consulting,S.L. 
I el proper Ple del mes de desembre de 2009, es presentarà a proposta l’aprovació del 
MIEM, el qual contempla espais esportius adequats per a la pràctica esportiva  
(gimnàs) i les vies de finançament per a dur a terme aquestes propostes. 
 

7. La Sra. Navarrete pregunta: per què no s’augmenta la freqüència de la línia 
d’autobusos? 

 
Informem que aquest any l’Ajuntament ja ha fet l’esforç d’incrementar l’horari fins les 
21h i adequar-les a l’entrada de les escoles i de Renfe. Per poder incrementar la 
freqüència de pas, cal ampliar la flota d’autobusos i s’està analitzant la viabilitat.  
 

8. La Sra. Navarrete diu que en els darrers dies es nota olor de cremat a la zona de La 
Mota i que els veïns del voltant creuen que prové de la Tèrmica. per la qual cosa 
pregunta: han pres vostès alguna mesura? 

 
La Sra. alcaldessa, en referència a l’olor de cremat mencionada per la Sra. Navarrete,  
explica que a partir del 15 d’ octubre hi ha un aixecament per part dels camperols de 
poder fer la crema de les restes de poda i que això no vol dir que sigui  també la 
Tèrmica però que això també incideix. 
 
Des del Departament de Medi Ambient no consta informació de cap incident a la 
Tèrmica. 
9. La Sra. Navarrete pregunta: ens poden donar còpies dels informes que s’han 
realitzat arrel del problema que hi va haver al Vora del Mar? Qui va autoritzar a obrir la 
calefacció sense haver passat abans la revisió corresponent? Es demanaran 
responsabilitats? 

 
Sí,  podem facilitar còpies si se’ns demanen.  
Des de serveis tècnics es va ordenar la posta en marxa de les instal·lacions un cop 
passada la corresponent revisió. 
De què s’han de demanar responsabilitats? 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 
en el Ple ordinari del 16 de novembre de 2009 
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1. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, diu que el 22 d’octubre del 2009 van entrar 
una instància demanant l’informe de la Diputació de data 31 de gener de 2008, al qual 
es fa referència a l informe del bufet d’advocats, i que encara no el tenen per la qual 
cosa demanen que se’ls faci entrega del mateix. 

 
En breu es farà lliurament. 
 

2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta: per què l’escola Vora del Mar no va 
passar les corresponents inspeccions del gas fins tres mesos després de començar el 
curs? Quines escoles són les que no han passat l’inspecció corresponent? Cada quan 
han de fer-se les inspeccions del gas a les escoles? Quines són les empreses que 
l’Ajuntament té contractades per a fer aquest manteniment o revisió del gas? Quins 
són els edificis que han de passar aquestes inspeccions? El regidor responsable fa el 
seguiment adequat per a que les empreses compleixin el seu contracte? En cas 
afirmatiu, per què no s’ ha fet en el Vora del Mar? 

 
Perquè la revisió es fa abans de la posta en marxa de la calefacció. 
Cap.  
Segons l’establert a la normativa vigent. 
L’Ajuntament té contractat les inspeccions i revisions amb l’empresa Interclima 
Penedès. 
Tots els que tenen instal·lació de gas. 
El seguiment del contracte no correspon al regidor sinó als serveis tècnics municipals. 
S’ha fet el seguiment del contracte i de la normativa vigent, de fet s’han fet més 
inspeccions de les que marca la normativa. 
 

3. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, fa referència a la Riera d’ en Pedro i pregunta: 
què hi ha de cert respecte el projecte de cobrir-la des de la carretera fins a la platja? si 
existeix el projecte, com es pensa finançar? S’ha tingut en compte el pas de les 
persones atès que ara es fa servir de pas usual la riera? Es respectarà el pas de 
vehicles? S’ han tingut converses amb Cunit? 

  
 Aquest Ajuntament no té dades oficials referents al projecte de cobriment de la riera 
 d’en Pedro. 

 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV, pregunta com està el tema del llindar de 

Cubelles amb  Cunit respecte Costa Cunit, que va sortir fa dos mesos en unes 
reunions de treball entre govern i urbanisme sobre si afectaria o no al Pla General? 
Des de l’Ajuntament s’està treballant en la recollida de dades relatives a la delimitació 
del terme de Cubelles, que s’inclou a les actes de delimitació del terme de principis del 
segle XIX. Per part dels tècnics municipals s’està en contacte amb el Servei de 
Demarcacions Territorials de la Direcció General d’Administració Local. El POUM ha 
d’incloure en la seva documentació gràfica la delimitació dels termes realment 
acordada. 
 

5. El Sr. Coch, com a representant d’ ICV i  en referència al Decret 961, pregunta; quines 
són les obligacions que s’ exigeixen a BELSAR i  que aquesta no fa? 
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Mitjançant Decret 961/09 es requereix al concessionari per què compleixi la seva 
obligació de conservar la Sala Multiusos en  bon estat de seguretat, salubritat. A tal 
efecte, se’ls concedeix un termini i es disposa que la Policia local vetlli per aquest 
compliment. El decret el tenen als Serveis Generals de la Corporació per a la seva 
consulta. 
 

6. Sr. Coch, com a representant d’ ICV, respecte l’aprovació de la modificació del 
pressupost , pregunta: quin import és el que hi ha al romanent de tresoreria actual 
després de fer aquestes modificacions? 

 
La Sra. alcaldessa diu que els romanents de tresoreria són reals perquè quan es fan 
els tancaments es porten a Absis, que fa tot el tràmit de seguiment. 
 
El Sr. Coch  diu que el que posen en dubte és el total del romanent de tresoreria que 
governs passats van deixar. 
 
La Sra. alcaldessa demana la intervenció de la Interventora, que explica que el 
romanent de tresoreria és la situació d’un dret pendent de cobrament, tant 
pressupostaris com extrapressupostaris, que són ajustats amb el dubtós cobrament, 
calculat segons els criteris de la Sindicatura de Comptes, un pendent de pagament, 
tant pressupostari com no, i els fons líquids existents a la tresoreria de la Corporació a 
la data de tancament; per altra banda explica que el que es fa també es tenir en 
compte tot allò que està afectat a un projecte concret per tal de poder separar-lo del 
romanent total, de manera que surti un romanent utilitzable per finançar modificacions 
del pressupost si es considera convenient fer-ho.  
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DA  521/09 de 26,05,09  
 IMPORT RLT DESP. GRALS. APLICAT A LA MOD. CRÈDIT MODALITAT  INCORPORACIÓ 
ROMANENTS   1.751.296,63 

 EXP 
2222/10/09  

 PLE 15/06/09      IMPORT RLT DESP. GRALS. APLICAT A LA MOD. CRÈDIT MODALITAT SUPLEMENTS DE CRÈDITS  1.826.231,47 
 EXP 
2222/12/09  

 PLE 15/06/09      IMPORT RLT DESP. GRALS. APLICAT A LA MOD. CRÈDIT MODALITAT CRÈDITS EXTRAORDINARIS   327.151,42 
 EXP 
2222/12/09  

 PLE 16/11/09    EN TRÀMIT  
 IMPORT RLT DESP. GRALS. APLICAT A LA MOD. CRÈDIT MODALITAT SUPLEMENTS DE         
CRÈDITS    354.104,92     

 PLE 16/11/09      EN TRÀMIT  
 IMPORT RLT DESP. GRALS. APLICAT A LA MOD. CRÈDIT MODALITAT CRÈDITS    
EXTRAORDINARIS     310.000,00     

              

     ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DE L'EXERCICICI 2008  NO APLICAT  2.353.490,35    
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 22:15 hores.  


