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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 19 DE GENER 
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 19 de gener 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 
Tomàs, 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. 
 
- Sr. Joan Besòs i Vilella, regidor 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. 
 



  Exp. 1.1.1.2  01/09 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 
 

 
2 

ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
-  1.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE  15 DE DESEMBRE DE 2008 
 
La Sra. Martínez demana que es corregeixi la pàgina 12, la seva intervenció quan 
parla del Pla Especial de la desembocadura, de manera que on diu que “s’ ha passat 
dels 500.000 € inicials a 2.700.000€, però que a l’ audiència pública es va ometre en 
quantes fases es faria”,  hauria” de dir:  “a l’audiència pública s’ havia dit que seria una 
actuació de 2.700.000 €, que s’ havia omès en quantes fases es faria, que a la reunió 
que van tenir els van comentar que eren 500.000 € i que finalment s’aprovava per 
300.000 €.” 
 
El Sr. Comas diu que a la pàgina 13 , paràgraf tercer, sisena línia, on diu “i considera 
que la fórmula d’augmentar l’endeutament és la més recomanable” hauria de dir “i 
considera que la fórmula d’ augmentar l’endeutament no és la més recomanable” 
 
Es sotmet a votació l’acta, amb les modificacions indicades, i s’aprova per la 
unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
L’ Alcaldessa dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 
2.1 D’acord amb el RDL 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el Fons Estatal 
d’Inversió Local com a mesura de reactivació econòmica i de foment de   l’ocupació,  
 
l’Ajuntament de Cubelles ha presentat els següents projectes: 
 

 Ampliació de la xarxa de clavegueram entre la C-31 a l’estació de 
bombament principal de Cubelles, redactat per SBS SL, amb un 
pressupost d’execució de 556.979,20 € IVA inclòs. 

 Adequació i arranjament de diferents espais verds del municipi, redactat 
pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució de 
421.141,34 € IVA inclòs. 

 Renovació integral de l’enllumenat de Mas Trader sector I, redactat pels 
Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució d’1.282.159,32 
€ IVA inclòs. 

 
2.2 D’acord amb l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de 
cofinançament pel FEDER per al període 2007-2013, i es convoca el termini de 
presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4, s’han presentat els 
següents projectes: 
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 EIX 2. ANUALITAT 2009-10. Pla Especial Urbanístic de la 

desembocadura del riu Foix, amb un pressupost d’execució per contracte 
d’1.192.873,00 € (amb projecte i direcció d’obres). 

 EIX 4. ANUALITAT 2009. Projecte de reurbanització, adequació de línies 
aèries i soterrament de contenidors del nucli antic, amb un pressupost 
d’execució per contracte d’1.075.182,23 €. 

 
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 següents Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2007-2011 NÚM. 946 a 
1032 de l’any 2008.   :  

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets d’Alcaldia núm. 848,  849, 850, 852, 858, 
967, 975, 976, 977, 1000 de 2008.  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
- 5 DONAR COMPTE DE L’ APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES AL CONSORCI SANITARI DEL GARRAF I DELS 
SEUS ESTATUTS REGULADORS 
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el 20 d’ octubre de 2008, va aprovar 
inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci Sanitari del Garraf.  
 
El referit expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis en el BOP de Barcelona núm. 267, de 6 de novembre de 2008, 
pàg. 35, al DOGC núm. 5253, de 7 de novembre de 2008, pàg. 82.472, i al tauler 
d’anuncis de la corporació; i, segons certificat de Secretaria, no consta la presentació 
de cap al·legació, reclamació o suggeriment respecte d’aquest expedient; 
 
Per aquests motius, es dóna compte al Ple de l’aprovació definitiva de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Cubelles al consorci Sanitari del Garraf. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
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ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
- 6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ELECCIÓ D’UN NOU JUTGE 
DE PAU TITULAR DE CUBELLES. 

Mitjançant escrit de data 20 d’octubre de 2008, el Sr. Antoni Pineda Gavaldà, titular del 
Jutjat de Pau de Cubelles, manifesta la voluntat de renunciar al càrrec, per la qual cosa 
aquest Ajuntament incoa procediment per efectuar una nova elecció del Jutge/essa de 
Pau titular de Cubelles. 
 
Vist que, efectuada la preceptiva convocatòria pública mitjançant edicte exposat als 
taulers d’edictes de la Corporació, del Jutjat de Pau de Cubelles i del Jutjat Degà de 
Vilanova i la Geltrú, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 282, de 
24 de novembre de 2008, durant el termini d’un mes establert per a la presentació de 
sol·licituds, han estat presentades les següents: 
 

***.  Registre d’entrada núm. */* de * 
***.  Registre d’entrada núm. */* de 3 * 
***.  Registre d’entrada núm. */ de * 
***.  Registre d’entrada núm. */* de *. 
***.  Registre d’entrada núm. */* de * 

 
Atès que *** es considera la persona idònia per al càrrec de Jutge de Pau titular de 
Cubelles. 
 
Atès que, de la documentació aportada per *** resulta que no es troba afectat per cap 
causa d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes legalment. 
 
Atès que, examinat el Padró municipal d’habitants, i de conformitat amb la certificació 
inclosa a l’expedient,  *** reuneix el requisit exigit per l’article 17 del Reglament dels 
Jutges de Pau, de residir en aquesta població. 
 
Vist els que disposen els articles 99 a 103, 298, 303, 389 a 397 i concordants de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial i del Reglament dels Jutges de Pau. 
 
Vist l’informe de la Secretària General núm. 31/2008, de 10 de novembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 12 de gener; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Elegir a RAMÓN GÓMEZ MARCILLAS com a Jutge de Pau titular del municipi 
de Cubelles. 
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Segon.- Proposar a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que efectuï els respectiu nomenament. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord al Jutjat Degà de Vilanova i la Geltrú, per tal que, pel 
seu conducte, sigui elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Quart.- Notificar aquest acords a l’interessat i als sol·licitants, per al seu coneixement i 
efectes. 

 
L’alcaldessa explica la proposta  
 
La Sra. Martínez dóna les gràcies al Sr. Pineda per la seva trajectòria com a jutge de 
pau del municipi de Cubelles i per la seva entrega i discreció. 
 
El Sr. Alamán parla de l’exercici de les funcions de *** i diu que votaran a favor del Sr. 
Ramon Gómez Marcillas perquè creu que és important que aquest tipus de càrrec 
estigui refrendat per la totalitat del Consistori i perquè després de conèixer-lo 
considera que pot ser la persona idònia i correcta pel càrrec. Finalment, indica que el 
desenvolupament d´una activitat mercantil al municipi és causa d’incompatibilitat, i 
considera que ja s´haurà tingut en compte aquest extrem. 
 
La Sra. Miquel diu que no tenen cap mena de problema amb el Sr. Gómez Marcillas 
com a persona, però que el procediment dut a terme per l’ Ajuntament per a l´elecció 
de jutge de pau no els sembla del tot correcte i que per això s’ hi abstindran. 
 
El Sr. Rodríguez  diu ERC vol agrair la dedicació de ***, destacant la seva imparcialitat, 
i diu esperar que segueixi al servei del municipi des de la seva vessant de membre de 
l’Associació d’Amics del Castell. Continua dient que recolzaran la proposta del Sr. 
Gómez, considera que podrà donar una visió irreprotxable de les qüestions jurídiques. 
 
El Sr. Albet agraeix la tasca realitzada per *** i diu esperar que segueixi   treballant 
amb la seva tasca de fotògraf  de la història de Cubelles. Al nou jutge de pau li desitja 
sort i  diu que té plena confiança en que serà una persona que sabrà dur a terme la 
seva tasca d’una manera responsable i conscient. 
 
El Sr. Grau agraeix l’interès, l’eficàcia i el compromís ciutadà de *** i diu que proposarà  
al Govern reconèixer públicament aquesta tasca. També dóna la benvinguda al Sr. 
Gómez Marcillas, destaca la il·lusió amb que emprèn aquesta nova responsabilitat i 
manifesta la voluntat de col·laborar amb el nou jutge de pau. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC, 2 del PPC, 1 d’ ICB I 1 d’ EC-FIC ) cap vot en contra i 4 abstencions (d’ICV). 
 
REGIDORIA D’URBANISME I PLANEJAMENT 
 
 -7. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
DEL PORT ESPORTIU DE CUBELLES. 
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En data 28 de juliol de 2008, la Junta de Govern Local reunida en sessió 
extraordinària, aprova inicialment el Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de 
Cubelles. 
 
Atès que durant el termini d’un mes determinat per a l’exposició pública, comptats a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOP) (Núm. 214, pàg. 60, de data 5.09.08), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5211, pàg. 67.208 de data 8.09.08), al 
Periódico de Catalunya de data 7 d’octubre de 2008, al taulell d’edictes i a la pàgina 
web de la corporació de l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial del Pla 
Especial Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles, no consta en aquest Ajuntament la 
interposició de cap recurs i/o al·legació. 

 
Atès que l’objecte d’aquest Pla Especial és desenvolupar el sistema portuari del 
municipi, en compliment del que disposa l'article 37.1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, 
de ports de Catalunya. 
 
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès el que determina els articles 55.2, 67, 76 i 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en relació als Plans 
Especials Urbanístics. 
 
Vistos els articles 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i  22.2.c) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta Regidoria proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de 
Cubelles, que incorpora les observacions realitzades durant el període d’informació 
pública per la Direcció General de Ports de la Generalitat de Catalunya. 

SEGON.- Inserir edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
 
TERCER.-  Trametre còpia del Pla Especial i de l’expedient administratiu a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si 
s’escau. 
 
QUART.- Notificar el present acord a les persones interessades i als redactors. 
 
L’alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Coch diu que això ja ve de l’ any 1974, que a l’any 1990 l’ Ajuntament encarregà 
el projecte de dàrsena esportiva al Sr. F.I. i que l’any 1996 l’Ajuntament signa un 
conveni on es compromet a no desenvolupar cap projecte durant 15 anys. 
Seguidament, considera que es tracta d’ un projecte necessari però que està plantejat 
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amb un Planejament de l’ any 1993. Afegeix que hi ha un registre d’ entrada del 2004 
on van fer unes consideracions que considera també vàlides ara: al Pla no es 
menciona el Club Marítim,  s’han de millorar els accessos, el tema de la central tèrmica  
i la depuradora, per tot això, diu que s´hi abstindran, i que espera que amb l´aprovació 
definitiva es tinguin en consideració aquestes millores per a poder votar-hi a favor. 
 
El Sr. Albet diu que cal aprovar el Pla Especial després de tants anys; explica que l’any 
1996, per pagar deutes de  l’Ajuntament, aquest es va hipotecar en no desenvolupar el 
port durant 15 anys, cosa amb la qual CIU no hi va estar d’acord. Considera que fan 
falta elements per a dinamitzar el municipi a nivell turístic, social i a tots els nivells i 
afegeix que la realització del Port comportarà la creació de llocs de treball. 
 
El Sr. Grau explica que aquesta aprovació recull el projecte treballat a l’anterior 
legislatura i que es va aprovar el juliol del 2005, però que va quedar aturat perquè  hi 
havia  informe desfavorable del departament de Medi Ambient perquè ENDESA 
encara tenia la concessió sobre l’espai de la dàrsena, i que la renúncia d´ENDESA va 
facilitar que els tràmits posteriors es poguessin agilitzar. Seguidament, indica que en 
aquests moments de crisis  el Govern posa tots els seus esforços per agilitzar aquesta 
qüestió perquè la pròpia construcció del Port serà un revulsiu econòmic i perquè 
l’explotació turística, esportiva i comercial també és important. Finalment, explica que 
l’equip de Govern manté un contacte estret amb els responsables del Club Marítim 
Cubelles per a trobar una solució definitiva a l’ impuls i millora d’ aquest club. 
 
El Sr. Coch diu que estan a favor d’aquest projecte amb totes les millores que s’hi han 
d’aportar. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC, 2 del PPC, 1 d’ ICB I 1 d’ EC-FIC ) cap vot en contra i 4 abstencions (d’ICV).  
 
8 . ALTRES TEMES 
 
- No n’hi ha. 
 
9. MOCIONS  
 
-9.1. MOCIÓ PER LA MILLORA DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT 
FERROVIARI A CUBELLES QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV, 
PSC, CiU, PPC, ERC, ICb I EC-FIC 
 
Atès el creixement demogràfic que ha experimentat el municipi de Cubelles els darrers 
anys, amb el conseqüent increment d’usuaris dels serveis de transport públic i donada 
la situació actual de crisi, trobem la necessitat de potenciar el seu ús. 
 
Davant la discriminació que estan patint els veïns i veïnes de Cubelles pel darrer 
increment en el cost del bitllet de Renfe a Cubelles. 
 
Els grups municipals ICV, PSC, CiU, PPC, ERC, ICb i EC-FIC proposen al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
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ACORDS: 

 
Primer.- Demanar a les institucions competents una major inversió a les 
infraestructures ferroviàries del municipi de Cubelles, tenint en compte el creixement 
demogràfic dels darrers anys i, conseqüentment, l’augment d’usuaris habituals del 
servei de rodalies. Aquesta inversió ha de tenir en compte la voluntat de l’Ajuntament 
de Cubelles que exigeix a RENFE les seves obligacions envers la seguretat. 

 
Segon.- Emplaçar a RENFE i a ADIF a millorar el servei de rodalies a Cubelles, 
destinant més trens i una major freqüència de pas per a satisfer la demanda existent. 

 
Tercer.- Avançar i ampliar al matí i al vespre l’horari de servei de ferrocarrils de 
rodalies per atendre la demanda creixent d’usuaris i usuàries de Cubelles. 
 
Quart.- Instar a RENFE a que faci la rebaixa del preu del bitllet que grava els veïns i 
veïnes de Cubelles i la unificació tarifaria dins del mateix àmbit de la Comarca del 
Garraf. 
 
Cinquè.- Traslladar el present acord a Rodalies RENFE, al Ministeri de Foment, al 
Ministeri d’Hisenda, a la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport 
Metropolità, a la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Garraf.  
 
L’alcaldessa explica la proposta 
 
La Sra. Martínez diu que donat que s’està potenciant el que la gent utilitzi cada vegada 
més el transport públic, és un greuge que les tarifes pugin en aquests moments de 
crisi. 
 
La Sra. Navarrete diu que des del PPC s’han de solidaritzar amb aquesta moció pels 
retards, els increments de preu, etc. i espera que aquesta moció serveixi d’alguna cosa 
i que els ciutadans de Cubelles tinguin un transport digne. 
 
La Sra. Miquel diu que la moció és molt clara i que l’afirmen, però proposa al Govern 
que a partir de demà es demani hora amb Renfe i s’ exerceixi pressió perquè no és el 
primer cop que s´aproven mocions sobre aquest tema i han quedat totes en un calaix. 
 
El Sr. Grau assenyala que aquesta moció recull les tres reivindicacions històriques de 
l’Ajuntament en els últims anys: la millora de les infraestructures de l’estació, de 
l’entorn i dels accessos, la millora en aspectes de seguretat de l’entorn de l’estació i 
del traçat de la via del tren i l’estudi del preu del bitllet. També creu que s’hauria 
d’afegir l’augment de l’horari, especialment a les hores del matí i de retorn al vespre, 
perquè no s’ adeqüen a les necessitats laborals o d’estudi dels veïns de Cubelles. A 
continuació, destaca el compromís del Govern, que es va iniciar amb la reunió de la 
Sra. Alcaldessa amb el Sr. R., responsable de Rodalies, que va coincidir amb l’inici de 
les obres de l’AVE i que pensa que ara es podria reprendre. 
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El Sr. Albet  diu que tots els partits polítics aposten per un transport públic de qualitat, 
segons aquesta moció, i explica que des de l’escola Vora del Mar han tingut contactes 
amb Renfe i que a nivell de seguretat hi ha una sensibilitat especial, que han fet una 
tanca provisional i que espera que la tanca definitiva sigui una realitat a curt termini. 
Continua dient que el Govern Central ha publicat una inversió a l’estació de Cubelles, 
sobre tot en barreres arquitectòniques, que hi ha voluntat, però que s’ha de continuar 
treballant i seguir demanant l’horari de matí i del vespre a un preu assequible per a 
tothom, sent una necessitat la tarifa única. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que en els pressupostos de Rodalies l’estació de Cubelles 
quedava afectada pel pressupost 2009-2010, i que farien  l’accessibilitat, posarien dos 
ascensors, farien que les vies estesin més elevades a les andanes, posarien màquines 
cancel·ladores  a les dues bandes i afegeix  que això  és una feina que s’ ha anat fent 
entre tots. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
-9.2. MOCIÓ PER LA SUPRESSIÓ IMMEDIATA DELS PEATGES DE L’AUTOPISTA 
C-32 A CUBELLES QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV, PSC, CiU, 
PPC, ERC, ICb I EC-FIC 
 
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.  
 
Atès el fet, que el darrer increment dels peatges de l’Autopista del Garraf grava d’una 
manera insostenible els veïns i veïnes del nostre municipi. 
 
Els grups municipals ICV, PSC, CiU, PPC, ERC, ICb i EC-FIC proposen al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Demanar la supressió immediata dels dos peatges de l’autopista C-32 pels 
veïns i veïnes del municipi de Cubelles que es veuen injustament obligats a pagar per 
entrar o sortir del municipi cap a l’àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona, i 
inclús per desplaçar-se dins la mateixa Comarca del Garraf. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de 
Barcelona i al Consell Comarcal del Garraf. 
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L’ Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que des d’EC-FIC es sumen a aquesta moció perquè entenen 
que és un doble greuge pels veïns de Cubelles, i destaca que donat que la majoria 
d’Ajuntaments de la comarca estan governats pel Partit Socialista, això serà una 
facilitat per a aconseguir el que es demana. 
 
El Sr. Albet diu que estan molt satisfets amb aquesta unanimitat, que espera que 
també es porti al Parlament de Catalunya, i considera que s’hauria d’intentar fer una 
plataforma de tots els Ajuntaments de la comarca i els del Baix Penedès per a  
aconseguir que això sigui una realitat. 
 
La Sra. Miquel diu que hi ha un greuge comparatiu, que amb les pujades del 4,6% en 
el peatge de Vallcarca i del 7% en el de Cubelles per arribar a l’àrea metropolitana de 
Barcelona s’ ha de pagar més de 12€, i que això és una discriminació molt greu perquè 
a partir de Castelldefels és gratuïta i que com a alternativa només hi ha les Costes del 
Garraf. Afegeix que els Ajuntaments de la comarca del Garraf han de dialogar molt 
amb la Generalitat de Catalunya, i que si no els escolten s´han de fer mobilitzacions. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que poden fer molta pressió, però que necessitaran el suport de 
tothom al darrera i que no tindrà cap inconvenient en fer mobilitzacions, ja que és un 
tema que els preocupa per a l’evolució del municipi. 
 
El Sr. Comas comenta el canvi de postura del Sr. Albet respecte a aquest tema, ja que 
quan es va fer l’autopista, diu que CIU estava al Govern i que hi van trobar a faltar la 
seva voluntat de participació, finalment, considera que la seva credibilitat queda en 
entredit. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
9.3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ICV, PSC, ERC, ICb i 
EC-FIC DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES DE REBUIG I CONDEMNA ALS 
ATACS D’ISRAEL A GAZA 
 
L’Estat d’Israel va començar a bombardejar la franja de Gaza el passat 27 de 
desembre. Dies més tard, el 3 de desembre, va iniciar una invasió terrestre dividint la 
franja en tres parts. Després de dues setmanes d’atacs militars israelians gairebé 1000 
palestins han mort i més de 4000 persones han estat ferides. Més d’un milió i mig de 
persones es troben en risc humanitari. 
 
Aquest atac ha tingut conseqüències nefastes per al conjunt de la població civil 
palestina, una població que en els mesos abans de l’escalada militar ja patia 
nombrosos patiments. En primer lloc fruit del bloqueig de la Franja per part de l’Estat 
d’Israel, que ha provocat una manca d’aliments bàsics i la impossibilitat d’entrar-ne i 
sortir-hi, i en segon lloc a causa de la congelació de fons destinats a la cooperació i el 
desenvolupament de la Unió Europea, després que Hamàs guanyés les eleccions 
palestines de l’any 2006. Una població que des d’aleshores ha estat sostinguda per 
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l’ajuda oficial al desenvolupament de nombroses països, entre d’altres Catalunya, que 
a través de l’Agència Catalana de Cooperació ha destinat el 4,7% dels seus recursos a 
Palestina, sent el vuitè país del món on en ha destinat més recursos. 
 
Durant l’atac militar l’Estat d’Israel no ha fet concessions a la població civil en els 
constants bombardejos sobre la franja de Gaza, que han afectat de manera directe a 
aquesta població civil, fins i tot  a aquells i aquelles que s’havien refugiat en edificis de 
Nacions Unides. Alhora fins i tot l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats 
Palestins a Orient Pròxim (UNRWA), que proveeix aliment a la meitat dels 1,5 milions 
d'habitants de Gaza, ha estat un objectiu militar de l’exèrcit israelià  i ha  interromput el 
seu treball a la zona després que un tanc israelià ataqués a un dels seus combois. 
Finalment l’Oficina de Coordinació Humanitària de la ONU (OCHA) ha denunciat, que  
l’exèrcit israelià va matar en un bombardeig 30 civils que els seus soldats havien 
concentrat el dia anterior en una vivenda. 
 
Tots aquest fet suposen una clara vulneració dels drets humans i del drets 
internacional humanitari. Un estat de dret no pot vulnerar les lleis internacionals 
humanitàries que emanen de la declaració de Ginebra. 
 
Davant d’aquest situació volem expressar la nostra ferma condemna i rebuig als atacs 
d’Israel a la Franja de Gaza. No compartim l’estratègia de Hamàs, que creiem que és 
contraproduent per al poble palestí i considerem que ha estat un error el trencament 
de la treva. Malgrat aquest fet la resposta militar de l’estat d’Israel ha estat 
completament desproporcionada i suposa un pas enrere per assolir una solució justa i 
pacífica a la situació de l’Orient Pròxim. 
 
Per aquests motius l’Ajuntament de Cubelles, 
 

ACORDA: 
 

La condemna als atacs d’Israel a la Franja de Gaza. 
 
Reclamen l'aturada immediata  dels atacs d'Israel a Gaza i l’adopció de la via del 
diàleg  com reclama Nacions Unides. 
 
Aturar el comerç d’armes de l’Estat Espanyol amb l’Estat d’Israel. 
 
Retirar l’ambaixador espanyol a Israel. 
 
Demanen als governs i les administracions públiques que no impulsin o fomentin 
acords polítics i comercials amb l’Estat d’Israel fins que aquest no respecti els drets 
humans, les resolucions de Nacions Unides i el Dret Internacional Humanitari. 
 
Reiterem la nostra ferma convicció que el diàleg entre les parts és l'única via per 
una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la 
pau, que ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Catalunya. 
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El Sr. Rodríguez explica que del Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament  els 
han arribat dues propostes que els agradaria presentar com a complementàries a 
aquesta moció: la primera és una aportació econòmica de l’Ajuntament per a fer front a 
la crisi humanitària de Gaza i conjuntament una proposta de resolució signada per tots 
els grups polítics (en dóna lectura) i demana l’ unanimitat de tots. 
 
En aquests moments, s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco 
 
La Sra. Alcaldessa diu que primer s’ hauria de parlar d’una moció i després de l’altra 
 
La Sra. Miquel diu que per a ella es tracta de dues mocions molt diferents i que per 
tant s’ han de votar per separat. Seguidament, destaca que la moció expressa que hi 
ha un problema per ambdues parts, perquè es diu que no es comparteix l’estratègia de 
Hamàs, que no s’hauria d’haver trencat la treva, i que això són coses que no ha 
escoltat a la proposta del Fons Català. 
 
En aquests moments, s’incorpora a la sessió la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Comas diu que des d’ICB es manifesten a favor de la moció que s’ha presentat 
de manera conjunta però que es podria considerar modificar el punt que parla de          
“l’aturada immediata” dels atacs d’ Israel a Gaza i de l’ alto al foc",  perquè ja que hi ha 
una aturada momentània  dels atacs d’Israel, i es podria modificar demanant “l’aturada 
definitiva” i adoptar la via del diàleg. Respecte la proposta que ha presentat el Sr. 
Rodriguez, es manifesta d’ acord i diu que la subscriuran en cas que es presenti com a 
tal. 
 
El Sr. Alamán diu que donaran suport a la moció del Fons Català de Cooperació pel 
Desenvolupament però que s´abstindran en la moció conjunta; considera que es tracta 
d’un conflicte de molt difícil solució, que el conflicte d’Israel no és amb Palestina sinó 
amb Hamàs, organització terrorista que res té a veure amb el poble palestí i que inclús  
l’està sotmetent. Diu que s’ha de buscar l’objectivitat d’un judici històric, que recolzen 
que es pari el conflicte, l’ajuda humanitària i el diàleg, però no el convertir-nos en 
jutges ràpids sense estar degudament i suficient documentats i sabent, per exemple, 
que Hamàs utilitza com a escuts humans a civils i a nens. Continua dient que tampoc 
legitimen a Israel, però que no estan d’acord amb l´aire de retret cap a una de les parts 
del conflicte sense tenir en compte l’altra part, que no és el poble palestí sinó Hamàs i 
que per tot això s’hi abstindran. 
 
La Sra. Martínez diu que, advocant per la pau i per una política amb respecte, li 
donaran el seu suport. 
 
El Sr. Albet diu que tenen l’obligació de defensar a la societat civil, de la qual hi ha 
hagut víctimes als dos cantons. Continua dient que a la moció només es demana 
aturar el comerç d’armes entre l’Estat Espanyol i l’Estat d’Israel, però que no es parla 
de la venda d´armes a l´altra part. Respecte la retirada de l’ambaixador espanyol a 
Israel, pregunta quina força es tindrà, aleshores, per aconseguir la pau. Quant a que 
les administracions públiques no impulsin acords polítics i comercials amb l’Estat 
d’Israel, pregunta que si els acords universitaris, de cooperació o d’investigació hi 
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estan inclosos, perquè aleshores a qui està afectant tot això és a la població civil. 
Afegeix que a la moció hi troba a faltar cridar els organismes internacionals perquè 
assegurin l’arribada d’ajuda humanitària, aliments i medicines, reclamar la treva a les 
dues parts, la convicció de que el diàleg és l’única solució pacífica al conflicte i que 
tenen dret a viure en pau tant, els israelites com els palestins. Explica que des de CIU 
el que es vol és que hi hagi pau i que s’ haurien de fer mocions que defensin els 
pobles i demanin pau, i no repressió. 
 
Es sotmet a votació la moció, amb l´ esmena proposada pel Sr. Comas, i s’aprova per 
9 vots a favor (2 del PSC ( Sra. Alcaldessa i Sr. Grau),  1 d´ERC, 4 d’ ICV, 1 d’ICB i 1 
d’EC-FIC ), cap vot en contra i 8 abstencions ( 2 del PSC (Sr. López i Sra. Carrasco), 4 
de CIU i 2 del PPC), quedant redactada de la següent manera: 
 
“9.3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ICV, PSC, ERC, ICb i 
EC-FIC DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES DE REBUIG I CONDEMNA ALS 
ATACS D’ISRAEL A GAZA 
 
L’Estat d’Israel va començar a bombardejar la franja de Gaza el passat 27 de 
desembre. Dies més tard, el 3 de desembre, va iniciar una invasió terrestre dividint la 
franja en tres parts. Després de dues setmanes d’atacs militars israelians gairebé 1000 
palestins han mort i més de 4000 persones han estat ferides. Més d’un milió i mig de 
persones es troben en risc humanitari. 
 
Aquest atac ha tingut conseqüències nefastes per al conjunt de la població civil 
palestina, una població que en els mesos abans de l’escalada militar ja patia 
nombrosos patiments. En primer lloc fruit del bloqueig de la Franja per part de l’Estat 
d’Israel, que ha provocat una manca d’aliments bàsics i la impossibilitat d’entrar-ne i 
sortir-hi, i en segon lloc a causa de la congelació de fons destinats a la cooperació i el 
desenvolupament de la Unió Europea, després que Hamàs guanyés les eleccions 
palestines de l’any 2006. Una població que des d’aleshores ha estat sostinguda per 
l’ajuda oficial al desenvolupament de nombroses països, entre d’altres Catalunya, que 
a través de l’Agència Catalana de Cooperació ha destinat el 4,7% dels seus recursos a 
Palestina, sent el vuitè país del món on en ha destinat més recursos. 
 
Durant l’atac militar l’Estat d’Israel no ha fet concessions a la població civil en els 
constants bombardejos sobre la franja de Gaza, que han afectat de manera directe a 
aquesta població civil, fins i tot  a aquells i aquelles que s’havien refugiat en edificis de 
Nacions Unides. Alhora fins i tot l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats 
Palestins a Orient Pròxim (UNRWA), que proveeix aliment a la meitat dels 1,5 milions 
d'habitants de Gaza, ha estat un objectiu militar de l’exèrcit israelià  i ha  interromput el 
seu treball a la zona després que un tanc israelià ataqués a un dels seus combois. 
Finalment l’Oficina de Coordinació Humanitària de la ONU (OCHA) ha denunciat, que  
l’exèrcit israelià va matar en un bombardeig 30 civils que els seus soldats havien 
concentrat el dia anterior en una vivenda. 
 
Tots aquest fet suposen una clara vulneració dels drets humans i del drets 
internacional humanitari. Un estat de dret no pot vulnerar les lleis internacionals 
humanitàries que emanen de la declaració de Ginebra. 
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Davant d’aquest situació volem expressar la nostra ferma condemna i rebuig als atacs 
d’Israel a la Franja de Gaza. No compartim l’estratègia de Hamàs, que creiem que és 
contraproduent per al poble palestí i considerem que ha estat un error el trencament 
de la treva. Malgrat aquest fet la resposta militar de l’estat d’Israel ha estat 
completament desproporcionada i suposa un pas enrere per assolir una solució justa i 
pacífica a la situació de l’Orient Pròxim. 
 
Per aquests motius l’Ajuntament de Cubelles, 
 

ACORDA: 
 
La condemna als atacs d’Israel a la Franja de Gaza. 
 
Reclamen l'aturada definitiva  dels atacs d'Israel a Gaza i l’adopció de la via del diàleg  
com reclama Nacions Unides. 
 
Aturar el comerç d’armes de l’Estat Espanyol amb l’Estat d’Israel. 
 
Retirar l’ambaixador espanyol a Israel. 
 
Demanen als governs i les administracions públiques que no impulsin o fomentin 
acords polítics i comercials amb l’Estat d’Israel fins que aquest no respecti els drets 
humans, les resolucions de Nacions Unides i el Dret Internacional Humanitari. 
 
Reiterem la nostra ferma convicció que el diàleg entre les parts és l'única via per una 
solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la pau, que 
ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Catalunya.” 
 
 9.4- RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, PSC, CIU, PPC, ICb i EC-FIC 
SOBRE L’ACTUAL CONFLICTE AL PRÒXIM ORIENT  
 
La Franja de Gaza està patint una tragèdia humanitària d’ençà el passat 27 de 
desembre, provocada per l’ús desproporcionat de la força per part del Exèrcit israelià, 
el qual, amb la seva escalada militar i d’invasió de la zona està provocant centenars de 
víctimes civils entre les quals es comptabilitzen una significativa proporció d’infants. 
Aquesta actuació és absolutament inacceptable par part de la Comunitat Internacional 
ja que s’està vulnerant indiscriminadament el Dret Internacional i Humanitari. Així com 
també ho és la política practicada per Hamas i altres organitzacions armades, les 
quals conculquen el dret dels israelians a la seguretat, afectant també a la població 
civil. 
  
La situació és d’extrema gravetat i demostra, un cop més, que la solució al conflicte no 
és una resposta militar. L’ús desproporcionat de la força no serà mai garantia de 
seguretat per l’Estat d’Israel, ans el contrari, generarà un espiral de violència i odi que 
impossibilitarà avançar vers una solució justa i perenne del conflicte que permeti la 
coexistència pacífica de dos pobles històricament assentats i destinats a conviure en 
un mateix territori. 
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Davant d’un context com l’actual, marcat per una greu crisi humanitària i colpit per les  
greus conseqüències del conflicte envers l’estabilitat regional en el Pròxim Orient i 
també en l’àmbit global, manifestem la necessitat de reforçar i unificar el rol polític de 
la UE en la resolució del conflicte. En aquest procés la interlocució amb la nova 
administració nord-americana esdevé cabdal per garantir una resolució del conflicte 
mitjançant un acord estable basat en la constitució de dos Estats, donant a israelians i 
palestins la possibilitat de viure en pau i seguretat, els uns amb els altres. Aquesta és 
una contribució cabdal vers la construcció d’una nova estructura pacífica i de seguretat 
regional a la zona.   
 
Els Governs Locals són conscients del paper que tenen, per la seva proximitat i 
responsabilitat amb la ciutadania, en els processos de diplomàcia municipal i de 
construcció de la Pau. Seguint l’impuls del Fons Català de Cooperació com a espai 
municipalista de treball en aquesta direcció i considerant especialment els principis i 
conclusions de la Xarxa Europea de Ciutats per la Pau al Pròxim Orient, reunida a 
Barcelona el 9 de gener i assumint els posicionaments de la Declaració del Consell 
Català de Foment de la Pau de 8 de gener d’enguany, fem una crida a la Comunitat 
Internacional, especialment a la Unió Europea, a actuar amb més determinació 
per tal d’aconseguir: 
 

El cessament immediat de les hostilitats per part de tots els contendents i el 
compliment de la resolució 1860 del Consell de Seguretat de l’ONU, adoptant 
totes les mesures necessàries per a evitar baixes a la població civil.  

 
L’obertura immediata d’un passadís d’ajut humanitari i la provisió urgent de tots 
els recursos necessaris per donar suport d’emergència a la població de la 
Franja de Gaza. 

 
Garantir la protecció de la població civil i la satisfacció dels seus drets i 
necessitats fonamentals. 
 
La creació d’un mecanisme internacional de coordinació i supervisió de l’alto al 
foc el qual garanteixi una vida digna a la població palestina de Gaza i la 
seguretat a la població israeliana. La UE pot contribuir-ne activament a la 
consecució d’aquest objectiu, reprenent la seva Missió d’Observació a Rafah.  

 
L’inici sense demora del diàleg polític entre totes les parts que possibiliti un 
acord per a una Pau justa i perdurable, basada en les resolucions de les 
Nacions Unides, conforme al Dret Internacional i sota el principi de “Dos Estats 
per a Dos Pobles”. 

 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Cubelles assumeix un triple compromís per la 
Pau: 
 

Promoure iniciatives de solidaritat de caràcter urgent en favor de les 
col·lectivitats locals i de la població civil de la Franja de Gaza. 
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Coordinar accions pròpies de suport i cooperació a la població de Gaza. Els 
ajuts humanitaris d’emergència es coordinaran amb UNRWA, l’agència de les 
Nacions Unides encarregada de l’assistència als refugiats palestins. Els ajuts 
per a la reconstrucció es faran seguint els criteris habituals del Fons. El compte  
corrent habilitat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és el 
2100-3200-96-2500029627, destinant l’Ajuntament (o altra entitat 
supramunicipal) de Cubelles la quantitat de 600 € de la partida 52323489.10 
del pressupost 2009. 

 
Fer valdre la nostra pròpia veu per tal de promoure un cessament immediat de 
les hostilitats. Donar coneixement d’aquesta resolució al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, als grups polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya, a la presidència del Govern de la Generalitat, del 
Govern de l’Estat i al Parlament Europeu. 

 
Es sotmet a votació la urgència de la  moció i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la corporació. 
 
Es sotmet a votació la  moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
El Sr. Albet comenta que aquesta moció el satisfà perquè parla de passadís 
humanitari, de la protecció de la població civil i perquè, en definitiva ,parla de diàleg i  
de pau. 
 
El Sr. Alamán diu que estan a favor de que s’aturi el conflicte, del diàleg i de l’ajuda 
humanitària ,però que de la moció anterior no recolzaven el judici històric que es feia i 
que el punt 4 de la moció la fa incorrecta. 
 
9.5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS D’EC-FIC, ICV, PP, ICb, AL PLE 
D’AQUESTA CORPORACIÓ PER REDUIR LA PRESSIÓ FISCAL. 
 
Atès el moviment generat amb la denúncia pública veïnal a traves de la CONFAVC 
(Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya), volem donar el nostre suport a 
l’esmentada campanya i sumar-nos a la seva denúncia. 
 
Atès que avui ja sabem que l’IPC a Catalunya ha tancat l’any 2008 a l’1,6% i que els 
indicatius assenyalen per a aquest any la situació empitjorarà. 
 
Atès el greu deteriorament que experimenta en l’actualitat la situació econòmica, com 
a conseqüència de la incidència de factors de caràcter general i local, i que està 
dibuixant un escenari socioeconòmic complex i advers per la generalitat dels ciutadans 
i ciutadanes. 
 
Atesa la necessitat, davant l’actual conjuntura econòmica, d’adoptar una actitud de 
responsabilitat davant la ciutadania que expressi aquesta preocupació. 
 
Atès que les decisions que prengui la Corporació Municipal han de resultar coherents 
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davant la situació econòmica abans esmentada i en especial han de servir d’exemple 
que expressi aquesta necessitat. 
 
Atès que  aquest escenari econòmic genera incerteses cara al futur i una percepció 
negativa entre la ciutadania, és absolutament necessari que els ajuntaments posem en 
marxa tot un seguit de mesures que tinguin com a finalitat una millor política social en 
temps de crisi. 
 
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de Cubelles 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Reduir la pressió fiscal del ciutadà, adequant l’increment del 4,15% de 
mitjana de les ordenances fiscals, aprovat en el ple d’octubre passat, per situar-lo a la 
realitat del moment actual, fixat en el 1,6% de l’IPC Català, establint els mecanismes 
que calguin per fer-ho possible. 
 
Segon.- Adoptar una sèrie de mesures d’exempcions i bonificacions als principals 
impostos i taxes per aquells col·lectius més afectats per la recessió econòmica. 
 
Tercer.- Facilitar el fraccionament del pagament de rebuts a les persones que ho 
sol·licitin. 
 
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a totes les entitats del municipi i fer-los 
públics a la ciutadania. 
 
La Sra. Martínez diu que des de l’oposició volen entrar per urgència una moció per a 
reduir la  pressió fiscal i que els agradaria que el Govern es sumés a aquesta moció. 
 
El Sr. Grau comenta que hi ha una sèrie d’imprecisions tècniques i econòmiques i 
algunes contradiccions amb els pressupostos ordenances aprovades, que la moció és 
una expressió de bona voluntat, però que els punts 2 i 3 ja existeixen en els 
pressupostos i que el punt 1 no el tractaria com a tema d’urgència. Seguidament, 
proposa tractar aquest tema en el proper Ple, convocar la Comissió Especial de 
Comptes per a fer el tancament dels pressupostos del 2006 i del 2007 per a tenir  
informació per a valorar aquesta qüestió, convocar la primera reunió de la Comissió 
Permanent de Serveis Econòmics abans del 15 de febrer, i fer arribar a tots els grups 
el material de posada en marxa de l’Oficina de Control i Gestió Pressupostària. Per tot 
això recomana no entrar en la urgència d’aquesta moció. 
 
La Sra. Martínez explica que volen buscar mecanismes per a adequar l’IPC català a 
les ordenances fiscals perquè és un moment molt delicat de crisis i per fer més 
lleugera aquesta càrrega als ciutadans. 
 
La Sra. Miquel ICV sempre ha estat al costat de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya, que és voluntat política fer-ho o no, i considera que aquesta 
moció és urgent perquè, entre altres coses, facilita el fraccionament en el pagament de 



  Exp. 1.1.1.2  01/09 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 
 

 
18 

rebuts a les persones que ho sol·liciten; diu que veien més difícil el fet d’unes 
exempcions ara a les Ordenances Fiscals, i demana que es voti la moció.  
 
El Sr. Grau diu que no recorda propostes concretes dels signataris d´aquesta moció 
quan es van aprovar els pressupostos i les Ordenances Fiscals; diu que les 
exempcions i bonificacions existeixen a les Ordenances, que el període de sol·licituds 
acaba el 28 de febrer i que els fraccionaments de pagaments s’efectuen ja.  Finalment, 
reitera les seves propostes. 
 
El Sr. Comas creu que el més important és manifestar que estan al costat del ciutadà 
en aquest moment de crisis i considera que les mesures que el Sr. Grau ha proposat 
són independents de la moció que es presenta, encara que estan d’acord amb elles. 
Seguidament, pregunta si l’equip de Govern consideraria oportú reduir la pressió fiscal 
del ciutadà adequant l’IPC de l’1,6% en comptes del 4,15% aprovat, tenint en compte 
que la previsió no era la correcta. Finalment, assenyala que és indiferent si aquest 
compromís s’agafa en aquest Ple o més endavant, si creuen que mereix fer un estudi i 
si es recull l’existència d’aquesta sensibilitat, per part del  Govern. 
 
La Sra. Navarrete considera que el que ha dit el Sr. Grau no té res a veure amb la 
moció, quin objectiu és adequar l’IPC, que està molt per sobre a les Ordenances 
Fiscals, i que el que ha dit el Sr. Grau són deures que té pendents de totes maneres.  
 
El Sr. Grau indica que l’únic compromís pendent és la convocatòria de la Comissió 
Especial de Comptes i que el Govern està disposat a valorar la pressió fiscal, però en 
el conjunt de la seva magnitud. Continua dient que no recomana la urgència i recorda 
que el Sr. Alamán, en la seva intervenció d’aprovació dels pressupostos, juntament 
amb EC-FIC, van dir que es trencava l’equilibri pressupostari, i això no està reflectit en 
aquesta moció. 
 
El Sr. Alamán  diu que el Sr. Grau ha tractat de confondre al ciutadà, que patirà un 
augment del triple de l´IPC. Considera admissible que el regidor d´Hisenda assumeixi 
el compromís formal de tractar aquest tema al proper Ple amb objectivitat, però que ha 
de voler complir el criteri de justícia de que els impostos no pugin més de l’IPC. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la  moció i queda denegada amb 9 vots en contra 
(4 del PSC, 4 de CIU i 1 d’ERC), cap abstenció i 8 vots a favor (4 d’ICV, 2 del PPC, 1 
d’ICB i 1 d’EC-FIC).              
 
10.PRECS I PREGUNTES 

 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 

 
1.  La Sra. Martinez comenta que els passos subterranis es troben en mal estat, que 
l’enllumenat no es manté en condicions, la neteja és deficient i les parets estan plenes 
de grafitis, prega que es prenguin les mesures adients per posar fi aquesta situació per 
poder transitar dignament. 
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2. La Sra. Martinez comenta que l’enllumenat de l’espai natural de la desembocadura 
del riu Foix és escàs i que en la seva major part està a les fosques des de fa mesos, 
prega que es faci un manteniment més efectiu de l‘enllumenat existent i que s’ il·lumini 
la zona de les passarel·les de fusta ja que són molt utilitzades pels veïns de la zona. 

 
Precs del grup municipal d’ICV 

 
1. El Sr. Coch com a representant d’ICV, comenta que al carrer Mont Calvari, cruïlla 
amb el carrer Sebastià Puig, hi ha un contenidor de runa de l’obra que obstaculitza el 
pas dels vehicles, i prega que es retiri. 

 
Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 

 
1. La Sra. Martínez pregunta: a la platja de la Mota hi ha passarel·les de fusta 
abandonades, per què no es recullen i es guarden? 
 
2. La Sra. Martinez  comenta que al carrer Millera, davant del Ceip Vora de Mar, s’ha 
instal·lat un tram de tanca metàl·lica  deixant lliure la continuació del mateix tram situat 
a la vorera al costat de Renfe, per quan està previst fer la continuïtat d’aquesta tanca? 
 
3. La Sra. Martínez  diu que a la avinguda Catalunya cantonada carrer Verge del Pilar, 
falta des del passat mes d’octubre un fanal degut a la col·lisió d’un vehicle. Quin 
problema hi ha hagut per a que encara no s’hagi reemplaçat el fanal? 
 
4. La Sra. Martínez comenta que la parcel·la d’equipaments on hi ha l’IES i la parcel·la 
destinada a habitatges socials s’està utilitzant com a abocador de runa i materials 
sobrants d’obres municipals. Per què no es porten a un abocador autoritzat? Per què 
aquestes parcel·les, mentre no s’edifiquin, no es mantenen netes i tancades, tal i com 
s’exigeix a la resta de propietaris? 
 
5. La Sra. Martínez, segons el Decret d’Alcaldia núm. 1001, pregunta per què no s’ha 
renovat el contracte de tres treballadores de places d‘interinatge havent-hi places 
vacants a la plantilla? S’ha valorat prou l’impacte que pot representar per a les seves 
famílies en l’època actual de crisi que travessem? El comitè de treballadors està 
degudament informat? Creieu realment que aquesta decisió és pròpia d’un govern que    
s’ autoqualifica de sensible i proper amb les persones? 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta com es controlarà l’assistència a la deixalleria?  
 
2. La Sra. Navarrete demana que se’ls  faci arribar els imports cobrats a les Juntes de 
Govern Local de l’any 2008 i pregunta Per què ha canviat la dinàmica de les Juntes de 
Govern Local, ja que fins ara s’entregaven les actes de la Junta abans del ple i ara no?  
 

Per petició de l´Alcaldessa, la Secretària explica que les actes es lliuren 
als regidors quan han estat aprovades per la Junta de Govern. 
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Preguntes del grup municipal d’ICV 
 
1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta qui es fa càrrec de les despeses, si 
a causa de temporal s’han de fer arranjaments a la platja llarga, Cubelles o el MOPU?  
 
En aquests moments de la sessió s’ incorpora la Sra. Miquel 
 
2.  El Sr. Coch, com a representant d’ICV, fa referència  al tema de seguretat de la via, 
en l’aspecte de que s’ hauria de vallar en el seu pas pel municipi, i comenta que                    
l’ Ajuntament ha posat valles davant el “Vora del Mar”. 
   
El Sr. Albet contesta que aquestes valles no les ha posades               
 l’ Ajuntament , sinó que ha estat cosa de Renfe de manera    
 provisional fins que els pressupostos els permetin canviar totes    
 les valles 
 
El Sr. Coch, com  a representant d’ICV, diu que Renfe no té pressupost per a això i 
pregunta per què si la zona de perill té 100 metres, només se n’han vallat 20? I 
demana que es valli en tot el seu tram. 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ICV pregunta a què venen les cates que s’estan 
realitzant a la zona verda de Les Salines? 
 
4. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, en referència al deteriorament d’alguns 
carrers del sector marítim pregunta "Es posarà remei abans de fer les obres                      
d’ inundacions o s’esperarà a que hi hagi projecte i pressupost per a arranjar tots 
aquests carrers deficients”? 
 
5. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta per què s’ ha tret el contenidor de 
paper que hi havia al C/ Mallorca? Afegeix que el més proper es troba davant de 
l’estació i que això ha provocat que hi hagi deixalles a la via pública. 
 
6. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, diu que els han fet arribar diverses queixes 
respecte l’enllumenat, ja que alguns veïns creuen que només es tracta de canviar 
bombetes, i per això pregunta: SECE té pressupost per a canviar bombetes o li 
pertoca al municipi o als propis veïns, com han fet alguna vegada? 
 
7. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, respecte l’acord de Ple pel conveni de la 
gossera del municipi de Torredembarra demana al regidor quin és el  detall del seu 
servei i què és el que ha fet? 
 
8. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, referint-se al Fons d’Inversió Local, pregunta 
quants llocs de treball signifiquen per a Cubelles? 
 
V. CARTIPÀS MUNICIPAL 
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-11. DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE 
REGIDOR DEL SR. JOAN BESÒS I VILELLA DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ I SOL·LICITAR A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
L’ACREDITACIÓ DEL CANDIDAT/CANDIDATA A OCUPAR L’ESCÓ 
 
Vist el document de renúncia del càrrec subscrit pel regidor del grup municipal de CiU, 
Sr. Joan Besòs i Vilella, presentat per registre d’entrada núm. 2009/446, de 9 de 
gener, i del següent tenor literal: 
 
“Et comunico la meva dimissió com a regidor de CIU en aquest Ajuntament. 
 
Ha estat un temps d’aprenentatge i treball, viscut amb intensitat i molt enriquidor per 
mi. I espero que amb resultats positius per Cubelles. 
 
En el capítol de agraïments esteu com no, tot l’equip de govern en el que sempre he 
trobat la bona relació personal, necessària per qualsevol col·laboració. 
 
També a la resta de regidors el meu agraïment per el tracta rebut a nivell personal. 
 
Agrair a tots els Cubellencs que a títol individual m’han ajudat en els tasques de l’àrea i 
a l’Associació de Comerç per a la seva col·laboració. 
 
I un especial per el personal d’aquest Ajuntament. A els meus col·laboradors de l’àrea 
de Dinamització Econòmica, Turisme i Comerç. I a vosaltres de la resta d’àrees i 
serveis, a cada un, Gràcies. 
 
Per acabar agrair a CIU l’oportunitat d’haver pogut treballar per Cubelles des de 
l’Ajuntament. 
 
Fins ara, 
 
Joan Besòs i Vilella 
Regidor de Dinamització Econòmica, Turisme i Comerç.” 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides, proposo 
al ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer. El Ple resta assabentat de la renúncia del càrrec de regidor del Sr. Joan Besòs 
i Vilella del grup municipal de CiU, d’acord al que disposa l’article 9 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Segon.  Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’acreditació de la Sra. Rosa Montserrat 
Fonoll i Ventura, amb DNI 77102521N,  candidata a qui correspon per ordre, d’acord 
amb l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del regim electoral general. 
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Tercer. Notificar el present acord a la Junta Electoral Central, al Consell Comarcal del 
Garraf als efectes corresponents, al Sr. Joan Besòs i Vilella, a la Sra. Rosa Montserrat 
Fonoll i Ventura, a la resta de regidors de la corporació, així com als Caps 
administratius. 
 
La Sra. Alcaldessa demana al Sr. Besòs que llegeixi la seva carta de renúncia. 
 
El Sr. Besòs en dóna lectura. 
 
El Sr. Rodríguez dóna les gràcies al Sr. Besòs per la seva capacitat de treball, pel seu 
esperit crític i conciliador, al mateix temps, i perquè ha fet fàcils moments molt difícils. 
Finalment, li desitja sort. 
 
El Sr. Grau diu que el text de la carta mostra clarament la dedicació i l’elegància 
personal i política del Sr. Besòs i constata que algunes de les actuacions que ha 
impulsat tindran el seu fruit, com per exemple el canvi d’ubicació de les oficines del 
departament de Dinamització econòmica, l’impuls del SOLC o la constant lluita per a la 
millora del transport públic. 
 
El Sr. Albet diu que hi ha hagut una relació d’amistat que ha anat més lluny d’una 
simple tasca política, i que des de CIU l’han abocat a una regidoria complexa que 
necessitava uns canvis que han pogut ser una realitat i que, a més, ha actuat de 
moderador entre les persones de l’equip de Govern i en el grup de CIU. Afegeix que és 
una persona que ha cregut en el que feia, que compte amb ell i li agraeix la seva tasca 
i amistat. 
 
La Sra. Miquel creu que el Sr. Besòs ha estat molt sincer amb el grup d’ICV i que ha 
demostrat que ha donat tota la seva activitat directament al municipi, li dóna les 
gràcies i li desitja sort. 
 
La Sra. Navarrete diu que hi ha hagut situacions dures però sempre amb el respecte, i 
la coherència; des del PPC li desitgen que en aquest camí que ha triat sigui tot el feliç 
que es mereix, i li dóna les gràcies per aquest temps a Cubelles. 
 
La Sra. Martínez diu al Sr. Besòs que ha estat un plaer conèixer-lo i comptar amb ell i li 
desitja molta sort en la nova etapa. 
 
La Sra. Alcaldessa diu al Sr. Besòs que com a persona i com a polític deixarà un 
record dintre dels grups municipals, que ha estat un verdader plaer i li desitja el millor.  
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de les 
respostes formulades al passat Ple ordinari de 15 de desembre. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 

 
La Sra. Martínez pregunta per què s’han retirat les balises d’enllumenat del 

parterre de la façana de la Llar d’ infants La Draga? Està ara la zona 
suficientment protegida i segura? Quan es pensa recol·locar? Per què es triga 
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tant? 
Les balises de la Llar d’Infants de la Draga es van retirar per estar trencades, 
 contínuament les estan trencant per actes vandàlics. S’ha demanat el material 
que ha arribat avui mateix. En un termini molt proper s’instal·larà l’enllumenat. 
S’està estudiant un canvi de llumenera per no trencar-la tant fàcilment. 

 
La Sra. Martinez  diu que al pont de la bruixa fa més de tres mesos que hi ha la 

meitat de les pantalles de l’enllumenat trencades i per això pregunta si ja no es 
passa cada setmana a revisar el funcionament de l’enllumenat públic? Què o 
qui està fallant? Qui és el responsable de tanta deixadesa?  
 Pel que fa al pont de la Bruixa, també s’està esperant el material per a la 
renovació del material trencat per actes vandàlics. Està previst la seva 
substitució en un curt termini. És una zona problemàtica, on es produeixen 
actes vandàlics amb relativa freqüència. Exactament lo mateix, encara que 
contractualment els recorreguts es fan una vegada al mes si no hi ha avis per 
part de quelcom, de qualsevol tipus d’incidència. 

  
La Sra. Martínez  pregunta quin ús es pensa donar a la casa del Sr. Zafra, que va 

deixar en herència a l’Ajuntament? S’està utilitzant adequadament per a alguna 
cosa? 
Encara s’està estudiant l’ús concret que tindrà aquesta finca, tot i que tindrà a 
veure amb finalitats socials. 

 
 
La Sra. Martínez  comenta que el “Cubelles avança” de l’agost del 2008 enunciava 

una actuació per fer més accessibles les platges de Cubelles, per un valor de 
94.525,53 € i que havia d’estar enllestida al setembre del 2008, i pregunta 
quines han estat les obres que s’han executat a la Platja Llarga i a la Platja de 
la Mota?Quin ha estat el seu cost real?  
 Les dades consten a l’expedient, el qual està a la seva disposició en ell 
Departament de Salut de la Corporació 
 
La Sra. Martínez pregunta quin ha estat l’import de la facturació de telèfon 
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mòbil dels regidors de l’equip de govern durant el 2008, desglossat per mesos i per regidors?  
 Adjuntem relació. 
 

   CONSUM MENSUAL 2008 
DESPESA 

TOTAL 

REGIDORS TELÈFONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE   

Sra. Ma Lluïsa Romero i Tomàs * 54,87 41,53 30,43 63,53 32,04 83,16 71,55 109,19 98,42 73,28 103,62 96,23 857,84 

Sr. Xavier Grau i Roig * 115,83 167,46 102,19 171,96 131,14 134,90 59,74 93,91 140,71 105,42 116,49 106,84 1.446,58 

Sr. Miguel Angel López Robles * 13,71 7,23 18,67 12,08 11,16 7,84 15,08 12,96 18,81 5,00 7,92 8,19 138,63 

Sr. Joan Albet i Miró * 289,69 280,35 253,67 329,09 255,69 277,08 211,29 241,63 261,08 523,68 163,47 175,64 3.262,38 

Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra * 87,36 175,08 102,16 131,05 194,14 162,69 185,10 168,41 203,80 238,47 187,69 183,80 2.019,76 

Sra. Prudència Carrasco i Madrid * 41,30 41,01 48,47 35,09 34,38 52,27 63,45 30,72 49,97 101,15 37,06 30,45 565,29 

Sra. Noemí Cuadra i Soriano * 82,16 112,97 84,11 74,33 63,96 72,30 83,26 93,88 107,86 75,37 86,97 98,61 1.035,77 

Sr. Lluís Pineda i Gavaldà * 63,65 38,23 76,26 58,90 64,05 93,65 111,72 77,78 79,68 51,93 81,51 67,65 865,01 

Sr. Joan Besòs i Vilella * 26,81 27,80 48,32 39,34 37,97 33,94 62,54 51,16 36,51 45,94 54,55 28,94 493,82 

           DESPESA TOTAL  10.685,08 

 
La Sra. Martínez pregunta per què estan aturades des del mes d’agost les obres de l’edifici de consergeria del 

Poliesportiu? 
Existeix una diferència econòmica entre el projecte i les obres, que l’Ajuntament està intentant resoldre. 
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 Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PPC 
 

La Sra. Navarrete pregunta hi ha hagut algun contacte nou amb Ikea? Si està 
previst,demana que se’ls faci partícips d’ aquestes reunions o converses 

 Els contactes continuen. Agraïm la seva disposició i la tindrem present. 
 

La Sra. Navarrete en referència a la il·luminació del carrer Onze de Setembre 
demana que s’agilitzi el tema ja que porten molt de temps amb el mateix.  

 Es considera un prec. 
 

La Sra. Navarrete demana que es prioritzin els seients a les parades d’autobús.  
 Es considera un prec. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 

 
El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta si pensen arreglar les tanques de 

la sala multiusos que es troben a terra?  
 Des de l’Alcaldia s’han donat instruccions per reparar les esmentades tanques. 

 
El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta què es fa amb les cintes del Ple? 

si es destrueixen, davant de qui es fa? Comenta que s’haurien de guardar com 
a arxiu municipal.  
 Estan desades a l’arxiu administratiu de Secretaria de l’Ajuntament. 

 
El Sr. Coch, com a representant d’ICV pregunta si està prevista la instal·lació de 

plaques solars en el nou pavelló. 
 Sí, es col·loquen a sobre dels lucernaris dels vestidors nous. 

 
Sr. Coch, com a representant d’ICV ,respecte al Pla parcial de Les Estoreres, 

pregunta si és la primera reunió que es fa al respecte en aquesta legislatura? 
Des de quin any s’ està parlant d’aquest tema, d’abans del 1995 o de després? 
Demana que s’aprovi per la Junta de Govern el més aviat possible. Pregunta si 
s’ha arribat a algun tipus d’acord amb l’Associació de veïns? Els veïns han de  

 
complir aquest Pla segons la llei d’urbanisme actual o segons la vigent en el 

moment en què van demanar el Pla?  
 El Pla Parcial de Les Estoreres es contracta la seva redacció mitjançant 
concurs, l’any 2002. Durant aquest temps, s’ha redactat en diferents modalitats, 
sempre d’acord amb l’Associació de Propietaris de Les Estoreres. El document 
que ara es presenta està consensuat amb l’Associació i es regeix segons la llei 
d’urbanisme vigent i el seu reglament. 

 
El Sr. Coch, com a representant d’ICV, fa referència als sectors on no arriba la 

senyal de TDT i pregunta si el tema està estancat o si és que no hi ha solució, 
tenint en compte que Canyelles i Olivella han signat un conveni sobre aquest 
tema.  
Com ja es va respondre a una pregunta del grup municipal d’ ICV, en la darrera 
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sessió plenària, des del febrer de 2008, el Departament de Comunicació ha 
estat treballant en la implantació de la TDT a Cubelles, avançant-se a la 
possible problemàtica existent i esperant que des de la Generalitat de 
Catalunya, organisme competent en matèria de Telecomunicacions, donin la 
confirmació per escrit a la instal·lació del repetidor de senyal de Mas Trader, 
que ja ha estat comunicada verbalment. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa -Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 22:40h. 


