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EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18  DE MAIG  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 18 de maig de 2009, a les 20:05 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 assisteixen, 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 ORDINÀRIA 
DE  20 D’ABRIL DE 2009. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
- 1.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
11 DE MAIG DE 2009.  
 
En aquests moments de la sessió s’hi incorpora la Sra. Navarrete. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
- 2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
2.1 La sessió plenària d’avui serà la primera en què els locutors de Ràdio 
Cubelles faran una narració del mateix, aportant informació complementària als 
punts tractats a la sessió.  

 
2.2 La Junta de Govern Local en data 12 de maig de 2009 va ratificar la 
incorporació de la zona Mas Trader II a la concessió administrativa de servei 
públic per al subministrament d’aigua potable domiciliària del municipi de 
Cubelles subscrit amb l’empresa SOREA, S.A. 

 
2.3 El 15 de maig es va presentar-se a les entitats i associacions del municipi el 
Festival de Música de Cubelles. Del 17 al 24 de juliol Cubelles acollirà, a més 
dels set concerts, diverses activitats i quatre tallers adreçats a infants i joves dels 
7 als 18 anys. Aquests tallers es duran a terme a l’IES Cubelles, mentre que els 
concerts comptaran amb la Parròquia de Santa Maria i la Plaça de la Vila com a 
escenaris. El festival compta amb la direcció del reconegut músic cubellenc 
Edmon Colomer. 

 
2.4 El programa de Ràdio Cubelles Barreja’t amb mi ha resultat un dels tres 
finalistes als Premis de Comunicació Local 2008 que atorga la Diputació de 
Barcelona. Barreja’t amb mi competeix en la 24a. edició dels Premis Rosalia 
Rovira, destinats a programes de producció pròpia emesos per una ràdio 
municipal d'una població de fins a 15.000. La cerimònia de lliurament dels premis 
tindrà lloc a l’Auditori de l'hotel Melià Sitges el proper dissabte 23 de maig de 
2009, a les 20h. 

 
Barreja’t amb mi és una iniciativa conjunta de l’associació cubellenca Por 
Derecho Propio i de Ràdio Cubelles que té per objectiu enriquir els valors 
humans a través de la barreja i el mestissatge cultural amb la voluntat de ser un 
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espai de convivència entre els diferents col·lectius estrangers que ara viuen a 
Catalunya i la seva societat receptora.  

 
2.5 Des del 6 de maig es poden recollir les noves targetes magnètiques de la 
Deixalleria municipal, que permeten acollir-se a les bonificacions de la taxa 
d’escombraries.  

 
Les targetes es poden recollir a la regidoria de Medi Ambient (ubicada als 
Serveis Tècnics municipals, al carrer Joan XXIII, 30, 1a planta) presentant el DNI 
de la persona a nom de la qual va el rebut de pagament de la taxa 
d’escombraries. Si no és la segona vegada que es gaudeix de la bonificació 
caldrà aportar també el rebut de pagament de la taxa d’escombraries de 
l’anualitat 2008.  

 
L’horari de recollida és de dilluns a divendres de 10 a 14 h. 

 
2.6 Des del 10 de maig s’ha incorporat a les seves funcions el nou inspector per 
al cos de Policia Local del municipi, ***. 

 
D’altra banda, Juan Liñan, que fins ara duia a terme les tasques de Cap de la 
Policia Local, passa a ser el nou responsable de l’Àrea de Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Cubelles.  

 
2.7 ***, amb el treball sobre el patrimoni de la Guerra Civil a Cubelles, ha estat el 
guanyador de la convocatòria de la Beca d’investigació local 2009.  

 
2.8 Les obres que està executant l’Ajuntament de Cubelles en diversos indrets  
del municipi han provocat l’afectació del trànsit en algunes zones, on s’estan 
executant projectes del Fons Estatal d’Inversió Local i les del pont del riu Foix, 
entre d’altres. Aquests talls també han afectat el recorregut del bus urbà, que ha 
variat alguna de les seves parades.  

 
La ciutadania disposa de tota la informació relativa a aquets talls a la web 
municipal.  
 
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. 283/2009  a 430/2009 de la legislatura 2007-
2011.  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 

 
 - 4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL. 
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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. 319, 345, 346, 360, 362 i  369 de 
2009, pels quals es resol temes de personal.,  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 

 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. 

Atès que l’Ajuntament de Cubelles ofereix el servei públic de ràdio local, com a mitjà 
de referència de la informació municipal i com a canal de participació ciutadana i 
desenvolupament cultural i social al territori; 
 
Atès que el Consorci de Comunicació local és una entitat amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat per a l’acompliment dels seus fins, integrada voluntàriament 
per les següents entitats: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona i l’Entitat Emissores 
Municipals de Catalunya (EMUC). A aquestes entitats podran sumar-se en 
l’esdevenidor d’altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre interessades 
en la consecució de les finalitats del Consorci que s’integrin en aquest acord amb el 
que disposa l’art. 3 dels Estatuts; 
 
Vist que el Consorci de Comunicació Local ofereix un total de 15.000 hores de 
producció pròpia a les emissores associades a través de COMRàdio per 
complementar la seva programació amb la producció pròpia, sense cap cost afegit; 
 
Atès que el Consorci de Comunicació Local ofereix assessorament jurídic i tècnic en 
diferents processos de legalització o modernització de les emissores associades;   
 
Atès que, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 215/2009 de 9 de març, es va incoar 
l’expedient administratiu d’adhesió al Consorci de Comunicació Local; 
 
Vist l’informe núm. 05/09, de 4 de març, emès pel coordinador de Comunicació i 
Protocol municipal, relatiu a l’aprovació de la constitució i Estatuts de Comunicació 
Local; 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 06/09,  de 23 de març; 
 
Vist l’informe núm. 17/2009, de 6 d’abril, emès per la interventora municipal 
 
Vist l’esborrany d’estatuts del Consorci de Comunicació Local; 
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Atès el que disposen els articles 269 a 271 el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quant 
a la definició del consorci, el seu règim jurídic, gestió i estatuts;  
 
Atès els articles 22.2.a) i 47.2.g) de la LRBRL, quant a la competència i quòrum 
necessari per a la creació, adhesió o separació dels consorcis i aprovació dels seus 
estatuts; 
 
Atès els articles160 i 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, quant al procediment de creació i règim jurídic dels consorcis;  
 
Vistes les competències atribuïdes al plenari de l’ajuntament pels articles 22.2 b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en la nova 
redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local) i  52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Bases del Règim Local,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 11 de maig de 2009; 
 
Per tot això, es proposa al Ple  de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci de 
Comunicació Local i als seus Estatus reguladors, que s´adjunten al present acord 
formant-ne part a tots els efectes, amb la finalitat de promoure les activitats de les 
emissores de ràdio municipals, tot produint i fomentant les seves programacions, i, en 
general, la de promoure i col·laborar en totes les activitats conduents al 
desenvolupament del món de la comunicació local 
 
Segon.- Aprovar el conveni interadministratiu d’adhesió, que s’adjunta al present 
acord, formant-ne part a tots els efectes. 
 
Tercer.- Designar com a representant municipal en el Consell General del Consorci de 
Comunicació Local al Sr. Francesc Xavier Grau i Roig,  Regidor de Comunicació.   

 
Disposar que ***, coordinador de Comunicació i Protocol realitzi les tasques 
d’interlocutor en totes les qüestions tècniques derivades de l’adhesió al Consorci. 
 
Quart.- Disposar un termini de 30 dies d’informació pública per a la presentació de les 
al·legacions que es considerin oportunes, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la corporació.  Cas 
de presentar-se alguna, serà resolta pel Ple i si no n’hi ha, l’acord inicial esdevé 
automàticament definitiu. 
 
CInquè.- Facultar a l’Alcaldessa Presidenta, Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, per la 
signatura de la documentació relativa a aquesta adhesió. 
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Sisè.-Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local, al 
Consorci de Comunicació Local, a la Regidoria de Comunicació i  al Departament 
d´’Intervenció municipal. 
 
La Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martinez comenta que li sembla molt encertada la designació del tècnic Victor 
Lora com a interlocutor; quant al nomenament del representant considera que  és una 
decisió política del govern en la qual EC-FIC no ha participat i, per tant, el vot serà 
d’abstenció. 
 
El Sr. Comas demana que el regidor de Comunicació expliqui els motius pels  quals es 
proposa que aquest Ajuntament s’adhereixi al Consorci de Comunicació Local.  
 
El Sr. Alamán diu que comparteix l’opinió de la representant d’EC-FIC en relació amb 
el Sr. Victor Lora. Comenta que el PPC donarà suport a l’adhesió perquè considera 
que pot ser bo per l’emissora local, i pregunta si s´ha demanat l’opinió dels 
responsables i treballadors de la emissora local; quin és el cost econòmic de l´adhesió; 
quant a la programació, pregunta amb quins criteris es decidirà, i pel que fa a la 
publicitat, pregunta si els ingressos derivats de la mateixa seran integrament pel 
municipi. 
 
El Sr. Narcís Pineda comenta que es recullen els suggeriments realitzats per ICV a la 
Comissió Informativa del mes passat respecte els representants, malgrat això,  diu que 
tot i considerar que l’adhesió pot ser valida i que hi votarien a favor, com els 
representants els designa el govern, ICV s’abstindria; per això demanen que es passin 
dos punts per separat.  
 
El Sr. Grau explica que aquesta decisió s’ha pres tenint en consideració els 
professionals de l’emissora, guiats per dos criteris: donar un marc d’acompanyament 
als professionals de Ràdio Cubelles i també pel marc de debat i de coneixements 
d’altres maneres de fer de les emissores locals d’arreu de Catalunya. Explica que un 
dels treball del Consorci és aconseguir crear, a partir de la producció i de la 
programació de totes les emissores consorciades, una gran base de programes en els 
quals les emissores puguin fer intercanvis de la seva programació per completar allò 
que elles mateixes no poden produir i que el més positiu és que es podrà donar sortida 
a molta de la programació de Ràdio Cubelles, que els professionals es mereixen tenir 
una via d’accés a un mercat d’oients més ampli. Pel que fa al tema del pressupost, 
comenta que el cost és cero; però que en les qüestions de publicitat el tema està obert 
i va molt lligat a les possibilitats d’intercanvi de programació. Respecte la proposta del 
Sr. Narcís Pineda, creu que no té sentit, que el representant polític al Consorci ha de 
ser el Regidor de Comunicació i el tècnic. 
 
El Sr. Alamán pregunta qui decidirà la programació que s’importa, seguidament, indica 
que l’article 25 dels estatuts del consorci, estableix que un dels recursos del mateix és 
l’aportació de les entitats consorciades, i que si l’adhesió és gratuïta, i posteriorment hi 
han aportacions, pregunta si es coneix l’import de les mateixes.. 
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El Sr. Narcís Pineda comenta que ICV s’abstindrà, que en un principi volien votar a 
favor tot i que el cost no és cero, segons l’informe d’intervenció, on diu que pot haver-
hi despeses. 
 
El Sr. Grau diu el dia d’avui les despeses d’aquest consorci són cero i, pel que fa a qui 
prendrà la decisió dels continguts dels programes, diu que seran els professionals 
tècnics de Ràdio Cubelles. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 12 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC , 2 del PPC i 1 ICb) cap vot en contra i 5 abstencions (4 d’ICV i 1 d’EC-FIC ). 
 
6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 
 
Atès els articles 25.2 b) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, 
que atribueixen competències als municipis en matèria d’ordenació del tràfic de 
vehicles i persones en les vies urbanes; 
 
Atès el Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i posteriors 
modificacions; 
 
Atès el Reial Decret 320/94, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i 
posteriors modificacions;  
 
Atès el que disposa Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de circulació, modificat per Reial Decret 965/2006, d’1 de 
setembre; 
 
Atès el comunicat informatiu del Serveis Català de Trànsit 2/2009, de data 10 de març, 
pel qual les infraccions greus només es sancionaran amb la corresponent sanció 
pecuniària, i no amb la suspensió de l’autorització per a conduir; 
 
Vista la necessitat d’actualitzar l’ordenança municipal de circulació, ja que l’actual va 
ser aprovada  el 26 de febrer de 1992 i no s’adequa a la legislació ni a la realitat 
actual,   
 
Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local amb data 8 de maig de 2009; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 11 de maig de 2009; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Modificar el Preàmbul de l’Ordenança municipal de circulació que quedarà 
redactat com segueix: 
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“PREÀMBUL 
 
La complexitat creixent i l’augment del trànsit rodat al nostre municipi fan necessari 
adaptar, en alguns casos, les disposicions de caràcter general a les especials 
condicions del nostre municipi, i donar-los un contingut eminentment urbà que redundi 
en una millora de la circulació i de la seguretat de tots els usuaris, amb l’objecte 
d’evitar lesions dels interessos individuals o col·lectius a causa de l’ús massiu dels 
vehicles de motor. 
 
Aquesta Ordenança té per objecte establir la regulació de l’ús de les vies urbanes i fer 
compatible la distribució equitativa dels aparcaments entre tots els usuaris amb la 
fluïdesa necessària del trànsit rodat, l’ús per part dels vianants dels carrers, així com 
establir la retirada i el dipòsit de vehicles a les vies urbanes quan siguin un obstacle o 
comportin un perill per a la circulació. 
  
Segon. Modificar l’article 47 de l’Ordenança municipal de circulació que quedarà 
redactat com segueix: 
 
“Article 47 
1.- La responsabilitat per les infraccions al disposat en aquesta Ordenança Municipal 
recaurà directament en l’autor de la infracció, excepte en el supòsit dels passatgers 
dels vehicles que estiguin obligats a utilitzar el casc de protecció en els casos i en les 
condicions que reglamentàriament es determinen, que la responsabilitat per la 
infracció recaurà en el conductor.  

Quan l’autoria dels fets comesos correspongui a un menor de 18 anys, respondran 
solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadores legals o de fet, 
per aquest ordre, en raó a l'incompliment de l’obligació imposada a aquests que 
comporta un deure prevenir la infracció administrativa que s’imputi als menors. 

La responsabilitat solidària quedarà referida estrictament a la pecuniària derivada de la 
multa imposada, que podrà ser moderada per l’autoritat sancionadora. Quan es tracti 
d’infraccions lleus, previ el consentiment de les persones referides en el segon 
paràgraf d’aquest apartat, podrà substituir-se la sanció econòmica de multa per 
mesures socials relacionades amb la seguretat vial. 

2.- El titular o l’arrendatari del vehicle amb el qual s’hagi comès una infracció, 
degudament requerit per a això, tenen el deure identificar veraçment al conductor 
responsable de la infracció. Si incomplís aquesta obligació en el tràmit procedimental 
oportú, sense causa justificada, serà sancionat pecuniàriament com autor de la 
infracció molt greu prevista en l’article 65.5.i. del REIAL DECRET LEGISLATIU 
339/1990, DE 2 DE MARÇ,  

En els mateixos termes respondran les persones especificades en el paràgraf anterior 
quan no sigui possible notificar la denúncia al conductor que aquells identifiquin, per 
causa imputable a ells.  

Les empreses de lloguer sense conductor a curt termini, acreditaran el compliment de 
l’obligació legal d’identificar al conductor responsable de la infracció mitjançant la 
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remissió, a l’òrgan instructor corresponent, d’un duplicat o còpia del contracte 
d’arrendament on quedi acreditat el concepte de conductor de la persona que figuri en 
el contracte.  

En tot cas, independentment de la sanció de suspensió pel temps mínim d’un mes i 
màxim de tres mesos que estableix l’article 67.1 de la Llei de Seguretat Vial, 
s’imposaran les següents quantitats econòmiques: 

Norma Art Ap Nº Descripció Gravetat 
Import 
mín. 

Import 
màx. 

LSV 72 3 1 

NO IDENTIFICAR, HAVENT 
ESTAT REQUERIT PER FER-

HO, EL CONDUCTOR 
PRESUMPTAMENT 

RESPONSABLE DE LA 
INFRACCIÓ, SENSE CAUSA 

JUSTIFICADA 

MG 301,00€ 1.500,00€ 

Norma Art Ap Nº Descripció Gravetat 
Import 
mín. 

Import 
màx. 

LSV 72 3 2 

NO IDENTIFICAR DE FORMA 
VERAÇ, HAVENT ESTAT 

REQUERIT PER FER-HO, EL 
CONDUCTOR 

PRESUMPTAMENT 
RESPONSABLE DE LA IN 
FRACCIÓ, SENSE CAUSA 

JUSTIFICADA. 

MG 301,00€ 1.500,00€ 

LSV 72 3 3 

NO HAVER-SE POGUT 
NOTIFICAR LA DENÚNCIA AL 
CONDUCTOR IDEN TIFICAT 
PEL TITULAR DEL VEHICLE, 
PER CAUSA IMPUTABLE A 

AQUEST 

MG 301,00€ 1.500,00€ 

 
Tercer. Modificar l’article 48 de l’Ordenança municipal de circulació que quedarà 
redactat com segueix: 
 
“Article 48 
L’aprovació i modificació de l’Ordenança municipal de circulació s’ajustarà al 
procediment previst als articles 49 de la LBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.” 
 
Quart.  Modificar l’ANNEX I de l’Ordenança municipal de circulació en el sentit de 
reflectir que les infraccions greus només es sancionaran amb la corresponent sanció 
pecuniària, i no amb la suspensió de l’autorització per a conduir. 
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Cinquè. Modificar l’article 151.2  de l’ANNEX I de l’ordenança municipal de circulació 
que quedarà redactat com segueix: 
 

Concepte de la infracció Art. N Quantia 
Proposta 
retirada 

Pèrdua 
punts 

No obeir un senyal de “cediu 
el pas” 

151.2 G 105   

 
Sisè. Modificar l’article 169.A  de l’ANNEX I de l’ordenança municipal de circulació que 
quedarà redactat com segueix: 
 

Concepte de la infracció Art. N Quantia 
Proposta 
retirada 

Pèrdua 
punts 

No respectar un senyal 
horitzontal de “cediu el pas” 

169.A G 105   

 
Setè. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies hàbils, a 
fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Periòdico de Catalunya i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Vuitè. Transcorregut l’esmentat termini elevar al Ple proposta amb les al·legacions i/o 
reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de l’aprovació definitiva, si s’escau. En 
cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
Novè. Publicar íntegrament la modificació de l’Ordenança un cop hagi estat aprovada 
definitivament, en el Butlletí Oficial de la Província i anunci indicatiu en el DOGC. No 
entrant en vigor fins que no s’hagi acomplert el termini establert a l’article 65.2 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
L’alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Miquel pensa que totes les ordenances en les que hi ha un pagament per part 
d’un usuari s´haurien de passar pel ple d’ordenances fiscals del mes d’octubre. 
Continua dient que ara s’actualitza una ordenança municipal de l’any 1992 perquè no 
s’adequa a la legislació ni a la realitat actual, i que per aquest motiu ICV s’hi abstindrà. 
 
El Sr. Rodríguez explica que el que es porta ara és una modificació puntual de la Llei 
de Trànsit 2/09 de 10 de març; que aquesta llei obliga a fer aquesta aprovació i que 
amb aquesta proposta s’està complint la llei. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 12 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC , 2 del PPC i 1 ICb) cap vot en contra i 5 abstencions (4 d’ICV i 1 d’EC-FIC ). 
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7. ALTRES TEMES 
 
- No n’hi ha. 
 
8. MOCIONS  
 
8.1 MOCIÓ PER LA SUBVENCIÓ DELS PEATGES DE L’AUTOPISTA C-32 ALS 
RESIDENTS DE LA COMARCA DEL  GARRAF, QUE PRESENTEN ELS GRUPS 
MUNICIPALS PSC, CiU, ERC I ICb. 
  

La mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de la comarca del Garraf es troba en un 
moment  delicat. El nostre territori manté connexions constants amb Barcelona i el seu 
àmbit d’influència, al marge de les connexions amb el sud de Catalunya i les 
comarques interiors. La comunicació amb la capital catalana ha estat sempre vital per 
l’activitat econòmica, social i cultural del Garraf. Aquesta comunicació es veu mancada 
d’una via ràpida alternativa a l’autopista C-32, autopista de peatge. La realitat del 
territori impossibilita l’opció alternativa i obliga als residents al Garraf a pagar un 
peatge que els grava d’una manera insostenible. El cost del peatge per kilòmetre es un 
dels mes elevats d’Europa.   
 
Atès que en altres zones del país ja s’ha pres una mesura com la que es proposa, i 
que allibera als residents d’aquella comarca de pagar per un fet normal, entrar i sortir 
per una via còmoda. ràpida i segura. 
 
Atès que Aucat, empresa concessionària de dita infraestructura, ho és de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Amb la consciència, que recentment s’ha presentat una moció, per aconseguir la 
inclusió de l’autopista C-.32 dins el paquet d’infraestructures amb peatge incloses dins 
el Pla de Rescats de Peatges contemplat a l’Estatut, i en procés de negociació amb el 
Ministerio de Fomento, i atès que dita autopista C-32 és una concessió de la 
Generalitat de Catalunya i la seva inclusió al Pla de Rescats fora una possibilitat 
voluntària de les parts, no pas una obligació. 
 

Es per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cubelles l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la subvenció del 100% del peatge de 
Cubelles per als residents del municipi. 
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la subvenció del 100% dels peatges 
de l’autopista C-32 als residents a la Comarca del Garraf, que es veuen injustament 
obligats a pagar per entrar o sortir de la comarca cap a l’àrea metropolitana de 
Barcelona i de Tarragona, i inclús per desplaçar-se dins la mateixa Comarca del Garraf 
i inclús per fer-ho dins d’un mateix municipi, com  es el cas de Cubelles. 
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Tercer.- Sumar-nos als diversos Ajuntaments de la Comarca i al Consell Comarcal del 
Garraf per què es reivindiqui de manera conjunta i facin costat a la petició del nostre 
municipi. 
 

Quart.- Traslladar el present acord al Govern de la  Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Garraf, 
als Ajuntaments de la Comarca i al Consell d’Alcaldes del Garraf. 
 

La Sra. Alcaldessa explica la moció. 
 
La Sra. Martinez comenta que aquesta moció s’ha presentat en reiterades ocasions 
sense que s’aconsegueixi res; que fa sis mesos la Sra. Alcaldessa va manifestar 
públicament al Ple que si no s’aconseguia la rebaixa dels peatges ella no dubtaria en 
fer mobilitzacions i posar-se al capdavant, i que tot i que la moció va tenir el suport de 
tots els grups del Consistori ni s’ha aconseguit la rebaixa ni s’han fet les 
mobilitzacions; per aquest motiu diu no trobar lògic que es torni a presentar la mateixa 
moció, considera que el que s’hauria de fer és treballar des del Consell d’Alcaldes del 
Garraf, consensuar la proposta i traslladar-la directament al Govern de la Generalitat. 
Acaba dient que el vot d’EC-FIC hauria de ser l’abstenció, però que Entesa per 
Cubelles vetlla pels interessos del seu municipi i dels seus ciutadans i, per tant, donarà 
suport a la moció. 
 
El Sr. Comas comenta estar d’acord amb la moció i amb la intervenció de la 
representant d’Entesa, que tenen el suport de tots els grups politics però que no s’ha 
avançat res.  Afegeix  que hi ha grups municipals amb representació a les institucions 
nacionals i que aquesta moció s’hauria de fer arribar a aquestes institucions, de tal 
manera que sigui recolzada pels grups parlamentaris. 
 
La Sra. Navarrete diu que hi votaran a favor, però que s’ha de ser resolutiu, portar el 
tema al Consell d’Alcaldes del Garraf i a partir d’aquí fer arribar aquesta moció al 
Parlament per aconseguir resultats. 
 
La Sra. Miquel explica que el grup d´ICV no va voler signar aquesta moció a la 
Comissió Informativa no per no estar-hi, ja que és una moció que ha passat moltes 
vegades per Ple, l´ última vegada al mes de gener, i diu que coneixien que no era una 
moció que sortís dels grups municipals, sinó de la Federació Comarcal d´ Esquerra 
Republicana del Garraf, perquè interessava parlar del tema. Diu que quan es presenta 
una moció se n’ha de fer un seguiment perquè no quedi en paper mullat, ja que dóna 
la sensació que s’aproven mocions i es queden sobre la taula, i que si no hi han 
resultats han d’arribar a les mobilitzacions, amb l’Alcaldessa al capdavant.  
 
El Sr. Albet diu que CIU dóna suport a qualsevol iniciativa que hi hagi envers a la 
gratuïtat de l’autopista; afegeix que ICV està al govern de la Generalitat i diu que sigui 
el seu grup parlamentari que faci el passos i el seguiment. Comenta que el Consell 
d’Alcaldes ha de fer la força necessària dintre del Parlament per tal de tirar-ho 
endavant amb els tres grups que formen el tripartit. 
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La Alcaldessa explica que el fet de tornar a presentar la moció no vol dir que no es faci 
feina. Seguidament, diu que Entesa portava al govern de Cubelles 20 anys, i que el 
tema de l’autopista va ser a l’any 92, que molts que no eren politics van ser detinguts i 
sancionats perquè es van mobilitzar per aturar els peatges i que l´Entesa va treballar 
en contra del municipi. Segueix dient que ha portat el tema al Consell d’Alcaldes i al 
Consell de la Federació del PSC; considera que els passos s´han de fer tots junts, i  
demana a la Sra. Martinez que sigui més respectuosa amb aquest tema. 
 
La Sra. Martinez diu que està parlant de que al Ple de fa sis mesos va fer un discurs 
fàcil i demagog, dient que no tindria cap inconvenient en fer aquestes mobilitzacions, i 
que a dia d’avui no s’han dut a terme, que és això el que s’està recriminant.  
 
La Sra. Miquel diu que si l’Ajuntament de Cubelles creu que s’ha de presentar una 
moció que es faci, però que se´n faci un seguiment. Comenta que en aquest cas no és 
ICV qui  porta el tema dins el Govern de la Generalitat, i proposa que el Grup que 
porta la mobilitat i les autopistes del Garraf en faci el seguiment, i conclou indicant que 
quan es faci la reunió aniran tots a donar-hi suport. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova la moció per unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.  La Sra. Martínez prega que s’eliminin els graffitis de la via publica i del mobiliari 
urbà i que es disposi dels serveis que calgui per tal de que es mantingui net el 
municipi. 
 
2. La Sra. Martinez comenta que el municipi s’està omplint d’abocadors incontrolats 
prega que es vigilin i es sancionin aquestes infraccions, i que en el cas de que no 
s’agafi els infractors, que es netegin. 
      

Precs del grup municipal del PPC  
 
1. La Sra. Navarrete diu que en el ple de març van fer un prec on demanaven que se’ls 
fes arribar copia de l’expedient obert a la Protectora d’Animals i de Plantes del Garraf, i 
que encara no se’ls ha passat l’expedient. 
 
En aquests moments de la sessió s’absenta el Sr. Comas. 
 
2. La Sra. Navarrete comenta que el PPC va fer una pregunta en el ple de març 
respecte les marquesines i l’adjudicació a una empresa que no era del municipi; que a 
la pregunta demanaven els pressupostos que la resta d’empreses havien presentat i 
que com encara no tenen resposta, ara ho demanen en forma de prec. 
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3. La Sra. Navarrete prega que se’ls faci arribar els expedients dels estudis realitzats i 
abonats. 
 
4. La Sra. Navarrete comenta que els pares de l’institut estan estranyats pel mural que 
s’ha realitzat a la paret de l’institut, que creuen que es pot habilitar un mur en un altra 
zona. 

Precs del grup municipal del ICV 
 

1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta que al ple passat van demanar un 
informe jurídic respecte l’acció del Sr. Albet de la seva sortida del ple i prega que no 
passin 30 dies més per fer-los arribar l’informe. 

 
Preguntes del grup municipal de EC-FIC 
 

1. La Sra. Martínez diu que el passat 30 d’abril van entrar una instància demanant que 
no es tanqués el trànsit de vianants a la zona d’obres del carrer Pla de Sant Pere; que 
els consta que també hi ha entrades instàncies de veïns de la zona,  i que demanaven 
que s’habilités un pas de vianants delimitat, senyalitzat, protegit i segur per a que els 
veïns poguessin transitar sense incomoditats i amb totes les garanties de seguretat 
possible. Diu que a dia d’avui encara no està regularitzada la circulació de vianants, i 
pregunta si es pensa seguir ignorant les peticions dels veïns de la Mota de Sant Pere i 
la seva. 
 
2. La Sra. Martinez diu que a la parcel·la d’equipaments on hi ha l’IES, el CEIP MAR I 
CEL i la deixalleria s’hi continuen abocant runes procedents d’obres municipals de les 
empreses adjudicatàries de les obres. Comenta que des d’EC-FIC ja s’ha denunciat 
varies vegades aquestes irregularitats, però l’Ajuntament les segueix ignorant; diu que 
les runes, i més encara si contenen residus d’asfalt, s’han de portar a un abocador 
controlat; Fins quan pensa aquest govern permetre aquestes irregularitats? 
 
3. La Sra. Martinez comenta que a la llera del torrent de Santa Maria s’estan utilitzant 
herbicides per eliminar les herbes, pregunta per què s’utilitza aquest sistema 
contaminant i agressiu amb el medi ambient, per aconseguir un terreny desèrtic quan 
aquest espai fins que no s’executin les obres de condicionament del torrent es podria 
mantenir perfectament com una zona verda, només desbrossant-la de tant en tant ? 
 
4.  La Sra. Martinez pregunta per què s’han substituït les truanes del nucli antic per 
cítrics?  Quines raons s’han valorat per decidir el canvi? Per què s’han triat els cítrics si 
no són arbres urbans i autòctons? Quins avantatges presenten els cítrics sobre les 
truanes? Hi ha informe tècnic favorable d’aquest canvi? Quin cost ha tingut aquesta 
substitució d’arbrat? 
 
5. La Sra. Martinez pregunta,en referència del Decret d’Alcaldia núm. 320, quins fets 
han succeït per arribar a la rescissió del contracte del funcionari? Quins arguments té 
l’equip govern per prendre una decisió tan dràstica en contra del treballador? En 
quines condicions s’ha resolt l’expedient? Quina participació hi ha tingut del comitè de 
treballadors en aquest acomiadament? No tenim constància de que el comitè de 
treballadors s’hagi manifestat per demanar el lloc de treball d’un company de feina, no 
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serà que el comitè està condicionat pel propi equip de govern?  
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 

1.  El Sr. Alamán pregunta, respecte el Decret d’ Alcaldia núm. 297, en quina situació 
es troba la tramitació d’aquesta herència? S’ha adoptat l’acord de venta d’actius 
financers, integrants de la massa activa d’aquesta herència?  
 
2. El Sr. Alamán pregunta, respecte els decrets on és dóna de baixa a les persones 
per no residir a Cubelles, quin actes d’investigació es duen a terme en aquests 
expedients per donar de baixa a aquestes persones del padró? 
 
3. El Sr. Alamán pregunta si aquest any les platges seran accessibles a les persones 
amb cadires de rodes? 
 
4. El Sr. Alamán pregunta si s’han iniciat els treballs d’accessibilitat a les platges? 
 
5. El Sr. Alamán pregunta si el Sr. Rodríguez finalment li farà arribar les actes 
d’inspecció dels establiments públics i seguiments que es fan des de primers d’any? 
 

El Sr. Rodríguez diu que s’ha d’adreçar a la Secretaria de l’Ajuntament,  
per poder veure els expedients i consultar-los, però que els expedients 
no poden sortir del Consistori. 

  
Preguntes del grup municipal d’ICV 

 
1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta quants sectors queden per 
legalitzar al municipi? Quins són? Quants d’aquests sectors han sol·licitat la seva 
legalització per escrit? Si algun ho ha sol·licitat amb quin percentatge de recolzament 
per part dels veïns? Si algun sector té dos representants legals, quin és el criteri 
d’aquest govern alhora de fer les comunicacions oficials? ICV, té constància que hi ha 
instàncies d’un dels representants de la Urbanització Corral d’en Tort, i que no té 
respostes a les seves peticions, algunes des de l’any 2007, tenint el recolzament del 
95% dels veïns; pensen contestar aquestes instàncies? Reconeix el Govern a *** com 
a President  únic de l’Associació Corral d’en Tort? Quina és la persona per aquest 
govern interlocutor legal de l’Associació Corral d’en Tort? 
    
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta en quina fase es troba la Tèrmica 
respecte la petició dels seus propietaris per la modificació de l’actual cicle combinat?  
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta per què el canvi d’arbrat de la zona 
de vianants del C/Major i voltants? Quin ha estat el criteri? Qui l’ha demanat? 
 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta que a la Plaça de l’Estació es fa 
una remodelació important, pregunta què s’han fet de les plantes ornamentals? S’han 
aprofitat en algun lloc? 
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5. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta què succeeix amb les obres del 
pavelló que hi ha dintre, on abans hi havia el frontó, que fan molt de temps que estan 
parades, quina és l’explicació? 
 
En aquests moments de la sessió s’absenta la Sra. Carrasco. 
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de les 
respostes formulades al passat Ple ordinari de 20 d’abril.  
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
 

1. La Sra. Martínez pregunta per què aquest any 2009 no s’ ha  fet arribar el 
calendari fiscal a tots els contribuents. Es pensa fer? Si és així, pregunta a què 
s’ha degut la tardança? 
L’ORGT informa que enguany no han enviat el calendari fiscal ni a Cubelles ni 
a cap municipi, ja que està a la web i qualsevol interessat pot tenir accés. En el 
cas de que alguna persona no ha pogut accedir a la web i s’ha acostat a oficina 
de Cubelles, allà tenen imprès el calendari fiscal i se’ls hi ha facilitat en paper. 
 

2. La Sra. Martinez, en referència a la petició feta fa vuit mesos de retirar les 
parades de bus i marquesina dels carrers Josep Tarradelles i Pg. de la Mar 
Mediterrània,  per on ja no hi passa el bus, pregunta per què s’han tornat a 
senyalitzar? Per què es destinen recursos públics a fer feines sense cap sentit? 
Les parades de bus que no es troben en funcionament es van senyalitzar per 
error. Això es resoldrà retirant les marquesines i esborrant la senyalització 
horitzontal. 
 

3. La Sra. Martinez comenta que ja fa temps que duren els problemes amb 
l’enllumenat públic del sector l’Eixample i pregunta què s’està fent per donar-los 
solució? Segueixen sense tenir constància de les avaries? 
Quan es va fer l’enllumenat del Passeig Vilanova, en el creuament de carrers, 
no es va fer la instal·lació nova. En l’actualitat s’ha passat ordre a SECE a fi de 
que presenti un pressupost per canviar la instal·lació elèctrica. 
 

4. La Sra. Martinez diu que al C/ Millera, a l’alçada del CEIP Vora del Mar, va 
caure un tram de tanca de la Renfe fa un parell de mesos i les runes encara 
són a la vorera i per això pregunta per què no s’ha pres cap mesura en tot 
aquest temps? S’ha requerit a Renfe com a propietària de la tanca per què 
normalitzi la situació? Per què, mentrestant, no es senyalitza la situació de 
perill? 
La part de la vorera està totalment neta, tot i així hem requerit a Renfe per tal 
que tanqui la part que falta. 
 

5. La Sra. Martínez comenta que al passat Ple, el grup municipal del PPC va 
posar de manifest el Sr. Albet havia adjudicat els treballs d’arranjament  dels 
passos subterranis de la C31 a una empresa de Sabadell i que ara que el Sr. 
Albet també porta la Regidoria de Promoció  Econòmica, i pregunta al Sr. Albet 
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si creu que aquesta és la manera de promocionar a les empreses del municipi i 
vetllar pels interessos dels professionals locals. 
Es van valorar les empreses locals i no hi havia cap ferrer que ho pogués fer, 
per això es van demanar tres pressupostos a empreses externes. 
 

6. La Sra. Martínez diu que al Ple anterior per Decret núm. 83 s’ordenava el 
cobrament per via executiva per rebuts retornats d’un alumne de la Llar 
d’Infants L’Estel  i pregunta: s’ha parlat amb la família per poder arribar a un 
acord abans de procedir al cobrament per la via executiva? S’ha tingut en 
compte la situació familiar? 
El procés de seguiment del Servei de Recaptació de la Diputació de Barcelona 
no exclou que el Departament de Serveis a les Persones atengui 
adequadament tots els casos degudament justificats d’ajut i assistència social 
segons la normativa urgent. 
 

7. La Sra. Martínez, en referència a les instàncies que van entrar al Registre, amb 
número 2008/15412, 2008/15410 (ambdues de data 9 de desembre de 2008) i  
2009/1414 de 27 de gener de 2009 pregunta quan es contestaran? S’estan 
estudiant els temes a que es refereixen aquestes instàncies per donar una 
resposta acurada amb la màxima brevetat possible. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

 
1. La Sra. Navarrete en referència a les instàncies, comenta que es supera el 

termini de tres mesos per contestar i pregunta per què no es contesten en 
aquest temps? 
Depenent el tipus de pregunta es necessita més marge per donar una resposta 
acurada. 
 

2. La Sra. Navarrete pregunta en què consisteix el projecte de vivenda social? 
Cubelles és un municipi que en l’últim decenni de segle, ha experimentat un 
increment de població notable. Pràcticament ha doblat la mateixa. Amb una 
mitjana d’edat de 40,3 anys, una alta tassa de natalitat (26,8%) i una baixa 
mortalitat (6,2%), ens trobem davant d’una població que s’haurà d’enfrontar a 
un jovent amb necessitat de independitzar-se i, a la vegada, a una població de 
més edat que anirà demanant actuacions de residència dirigida.  
 
El Projecte de vivenda social té a veure amb allò que s’estableix en la Llei 
d’Urbanisme referent a dedicar, per part dels Ajuntaments que així ho 
considerin, sòl públic a l’ús d’habitatge per a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones: 
- amb necessitats d’assistència 
- o amb necessitats d’emancipació 
 
Seguint el punt anterior, es tractaria de poder donar opció, per part d’una 
política activa social de l’Ajuntament, a aquests col·lectius, en els quals 
s’engloba la gent jove (normalment menors de 35 anys) i gent gran 
(normalment majors de 65 anys) a accedir a un contracte de lloguer d’uns 
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habitatges (dotacionals) de superfície reduïda, amb un preu de lloguer 
assequible i amb un contracte de durada determinada (cinc anys). 
 
L’Ajuntament posa el sòl públic i edifica aquests habitatges els quals estaran 
destinats a fer accedir a aquests col·lectius per a satisfer les seves necessitats 
d’assistència o d’emancipació, segons sigui el cas. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 
 

1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, respecte l’empresa que haurà d’explotar 
el manteniment del Poliesportiu pregunta: s’ ha fet l’informe de valoració de       
l’ empresa Safis Sports per part de l’àrea d’Esports? On el podem trobar? És 
cert que es poden presentar noves empreses de Cubelles degut a la situació 
de crisi? En aquest cas, es revisaran les bases de la convocatòria? 
Des de la Regidoria d’Esports es realitza un control continuat sobre el 
funcionament d’aquesta empresa; l’informe final de valoració es realitzarà a la 
finalització del contracte.  
En aquest procediment pot presentar-se qualsevol empresa de Cubelles que 
compleixi amb els requisits de la Llei de contractes i el plec de clàusules 
administratives particulars d’aquest contracte. 
 

2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta que en el tema del FEIL s’ha 
utilitzat el criteri del 50% de creació d’ocupació i creu que el Pla  hauria d’anar 
destinat a totes les persones aturades i no a un 50%, per això pregunta qui ha 
proposat aquest criteri i per què? 
La subvenció estatal té com a finalitat la contractació de persones aturades. 
D’alguna manera s’ha de considerar aquest factor com a important a l’hora de 
valorar les ofertes presentades, però no com a criteri únic, donat que en 
qualsevol empresa és el personal a càrrec de l’empresa, així com la seva 
experiència, la màxima garantia de poder realitzar una bona feina. 
Concretament s’han seguit les taules proporcionades per la Diputació, que per 
a obres d’enllumenat d’aquest import estableix en 15 persones. Es considera 
adient una contractació de fins aproximadament la meitat, és a dir 7 persones. 
 

3. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta: es podria dir el total d’euros 
que les entitats públiques aporten al municipi de Cubelles? Comenta que es 
refereix a la dessaladora, al FEIL, Diputació,  Medi Ambient i FEDER i vol saber  
quants diners han estat designats aquest any al municipi de Cubelles. 
 

ENS QUE SUBVENCIONA CONCESSIONS 2009 

FONDO ESTATAL DE INVERSION 
LOCAL 2.216.097,37 

AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1.101.779,11 

PUOSC - anualitat 2009 - 504.000,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
  - Servei d'Ocupació de Catalunya 

29.900,02 

TOTAL 3.851.776,50 
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FEDER  - Pendent Resolució 

XARXA BARCELONA - Pendent 
Resolució 

 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, reitera la petició ja feta durant la seva 

intervenció i demana l’informe de Secretaria d’incompatibilitat del Sr. Albet 
respecte el punt 9 del Ple d’avui. 
Consultats els serveis jurídics de la Corporació, l’abstenció del Sr. Albet es 
troba recollida en les causes legals d’abstenció previstes a l’article 27 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, per la qual cosa no 
considerem oportú l’emissió d’informe jurídic complementari. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 21:20 hores.  


