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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 15 DE 
DESEMBRE DE 2008,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 15 de desembre de 2008, 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. 
 
- 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 assisteixen, també, el Sr. Noël Herman Casals, interventor accidental de la 
Corporació i la Sra. Inma Valle  León, tècnica de Recursos Humans. 
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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  17 DE NOVEMBRE DE 2008 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que hi ha una modificació al punt 9.3 paràgraf 5 de l’ acta: 
on posa “promoure el patí català com un element d’ atractiu turístic i esportiu de 
Tarragona” ha de dir “promoure el patí català com un element d’ atractiu turístic i 
esportiu de Cubelles” 
 
Es sotmet a votació l’acta, amb la modificació indicada, 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. En data 28 de novembre es va realitzar l’acta de comprovació del planteig i l’inici 
oficial de les obres de l’arranjament del pati de ponent, dins del projecte de restauració 
del Castell de Cubelles, que realitza la Diputació de Barcelona. 

 
Les obres estan sota la direcció facultativa de l’arquitecte Sr. Arcadi Arribas Arroyo i de 
l’arquitecta tècnica Cecília Sanjurjo Marquine. 

 
2.2. En data 5 de desembre de 2008, i registre d’entrada 2008/*, es rep certificat final 
de l’obra de gestió dels residus de la planta de reciclatge del Camí de les Trones, per 
part de l’empresa Enviland Medio Ambiente SL, a qui se li va encarregar la retirada 
dels pneumàtics i la neteja del terreny. 

 
En total, s’han invertit 11 setmanes i un total de 265.562,00 €, que el Govern ja ha 
reclamat al propietari del terreny i el pagament dels quals estan en litigi. El TSJC ha de 
decidir, en peça separada i com a mesura cautelar, sobre la possibilitat de suspendre 
la reclamació feta al propietari de l’import de la neteja per la via del constrenyiment. 
Paral·lelament, aquest òrgan judicial és qui ha de decidir qui ha de fer-se càrrec del 
cost de la neteja del terreny.  

 
Es va iniciar un procediment de restitució de la legalitat urbanística el passat mes de 
maig contra el propietari del terreny per l’eliminació del pneumàtics acumulats durant 
anys. L’ Ajuntament, mitjançant decret d’ Alcaldia, va reclamar a la propietat la neteja 
del solar, advertint-lo que en cas d’incomplir aquest mandat s’hi actuaria 
subsidiàriament i se li cobraria per la via del constrenyiment. El propietari no va 
realitzar la neteja i va interposar recurs de reposició, que va ser rebutjat pel Consistori 
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cubellenc, i que va originar que s’interposés l’esmentat contenciós. 
 

2.3. Les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cubelles al Pla territorial 
metropolità han estat acceptades. 
 
2.4. S’ha rebut còpia de l’avantprojecte de nova construcció del CEIP Cubelles II, que 
rep el nom de Mar i Cel, per part dels Serveis Territorials a Barcelona II (Comarques) 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.5 El Fons d’inversió local per l’ocupació que ha creat el govern central destinarà dos 
milions dos-cents seixanta cinc mil euros a Cubelles, i es destinaran un total de 8.000 
milions d’euros als municipis. Aquest fons tenen la intenció de reactivar l’ocupació 
mitjançant la execució d’obres que no estiguin pressupostades pel 2009. Cal que les 
obres es realitzin dintre de l’anualitat del 2009. 
 
2.6 Ha estat aprovat per la Junta de Govern Local el programa funcional de la nova 
biblioteca i arxiu històric de Cubelles  
 
  
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. 893 a 
945/2008.  
 
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 de l’Alcaldia núm.  919/2008 i 960/2008, 
pels quals es resol temes de personal.  

  
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
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5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2007 

 
En compliment d’allò disposat en l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquesta Alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 
2007, per decret núm. 941/08, de 17 de novembre de 2008, que a continuació es 
transcriu:  
 
“D’acord amb les Bases d’ Execució del Pressupost s’han practicat les pertinents 
operacions de liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2007, de 
conformitat amb allò que disposa l’art.191ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLHL); arts. 89 a 105 del R.D 500/1990, de 20 d’abril, i l’ Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local. 
 
D’altra banda, d’acord amb el referit art. 191, així com allò que disposa l’art.103 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït drets de dubtós cobrament als 
efectes de qualificar el Romanent de Tresoreria, la qual cosa no implica la seva 
anul·lació ni produeix baixa en comptes. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2008; 
 
Per tot això, vist l’ Informe de la Intervenció Municipal respecte a la liquidació de 
l’exercici pressupostari de 2007, així com l’annex Informe de tancament, adopto la 
següent 
 

RESOLUCIÓ 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de 2007, essent el 
resultat pressupostari ajustat de 895.389,03€ i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 8.410.013,28€, d’acord amb els estats següents: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

EXERCICI 2007 DRN ORN Ajustos Resultat Pressupostari 

            a. Operacions corrents 12.306.827,95 11.118.288,73   1.188.539,22 

            b. Altres operacions no financeres 35.331,98 1.076.208,04   -1.040.876,06 

1. Total operacions no financeres (a+b) 12.342.159,93 12.194.496,77   147.663,16 

2. Actius financers 2.090,64 6.207,08  -4.116,44 

3. Passius financers 277.725,50 267.104,68  10.620,82 

RESULTAT PTARI. DE L'EXERCICI 12.621.976,07 12.467.808,53   154.167,54 

AJUSTOS:         

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.  265.522,91   
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5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici  563.648,08    

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici  87.949,50    

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   895.389,03 

 
 

ROMANENT DE TRESORERIA  

1 (+) FONS LÍQUIDS  10.858.918,11 

2 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT   3.171.823,16 

Del Pressupost corrent 860.586,83  
De Pressupostos tancats 2.550.488,68  
D'Operacions no pressupostàries 102.337,81  
Menys Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 341.590,16  

3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   2.520.393,54 

Del Pressupostos corrent 1.043.980,98  
De Pressupostos tancats 195.549,21  
D'Operacions no pressupostàries 1.238.785,46  
Menys Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -42.077,89  

I  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  11.510.347,73 

II SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  1.751.554,38  

III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  1.348.780,07 

IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)  8.410.013,28 

 
 

SEGON.- Aprovar l’estat d’ingressos i despeses de pressupostos tancats. 
 
TERCER.- Considerar com de dubtós cobrament l’ import de 1.751.554,38€, la qual 
cosa no implica la seva anul·lació ni produeix baixa en comptes i aprovar els criteris i 
ajustos recollits en l’ informe de tancament de la intervenció municipal. 
 
QUART.- Donar compte de la liquidació al plenari municipal, de conformitat amb l’art 
193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 

 
CINQUÈ.- Trametre còpia de l’ esmentada liquidació a l’ Administració de l’ Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art 193.5 de l’ esmentat TRLHL.“ 

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER L’EXERCICI  2009 
 
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació elaborat per a l’exercici 2009.  
 
Vist allò que disposen els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el 
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RD 500/1990, de 20 d’abril i la Llei General pressupostària i demés normativa 
aplicable. 
 
Vist l’informe preceptiu de la intervenció municipal, núm. 68/08, de data 9 de desembre 
i  l’ informe de la secretària general, núm. 32/08, de data 9 de desembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2008; 
 
Aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l’exercici de 
2009 segons l’expedient que s’adjunta a la present comprensiu del contingut establert 
al RD 500/1990 de 20 d’abril amb el resum següent: 

 

 

 INGRESSOS (€)  DESPESES (€)  
CAPITOL 1  7.922.200,00  6.299.193,35  
CAPITOL 2  595.000,00  4.917.295,07  
CAPITOL 3  2.995.150,00  200.378,00  
CAPITOL 4  3.381.200,00  2.687.226,58  
CAPITOL 5  377.635,00  0,00  
CAPITOL 6  0,00  5.080.000,00  
CAPITOL 7  0,00  0,00  
CAPITOL 8  6.500,00  6.500,00  
CAPITOL 9  4.200.000,00  287.092,00  

     
TOTAL  19.477.685,00  19.477.685,00  
 
 
Segon.- Exposar al públic per termini de quinze dies a comptar del dia següent a la 
publicació del corresponent edicte en el BOP, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient del pressupost de 2009 i presentar reclamacions davant el Ple. El 
pressupost es considera definitivament aprovat si durant el citat termini no es 
presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 

Tercer.- El Pressupost General definitivament aprovat amb o sense modificacions 
sobre l’ inicial serà inserit resumit per capítols en el BOP de Barcelona. Del pressupost 
general definitivament aprovat es remetrà còpia a l’ Administració de l’ Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. La remissió es realitzarà simultàniament a l’enviament al 
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BOP de Barcelona. 

 
Quart.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició del 
públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins la finalització de 
l’exercici. 
 
 
La Sra. Alcaldessa explica que s’ha detectat la no inclusió del detall de les 
subvencions de la Regidoria d’Esports a l’Annex de les Bases d’execució del 
Pressupost, i per això es proposa la següent esmena:  
 
"Incloure, a les Bases d´execució del pressupost, el segúent detall:  
 
 

80 452 470.00 ESPORTS  

NIF *  CLUB FUTBOL CUBELLES  40.242,30 

NIF *  CLUB BASQUET CUBELLES  11.280,29 

NIF *  CLUB PATI CUBELLES  3.258.96 

NIF *  CLUB PATINATGE ARTISTIC  3.258,96 

NIF *  CLUB TENNIS CUBELLES  3.739,79 

NIF *  CLUB ESPORTIU CUBELLES  2.493,91 

NIF *  CLUB MARITM CUBELLES  1.724,57 

NIF *  CLUB CICILISTA CUBELLES  1.564,31 

NIF *  SOCIETAT PESCA D.M. CUBELLES  1.927,60 

NIF *  CLUB PETANCA CUBELLES  793,91 

NIF *  MOTOCLUB CUBELLES  1.927,60 

NIF *  CLUB D’ESCACS “EL CASTELL”  793,90 

NIF *  CLUB TENNIS TAULA CUBELLES  793,90 

 
 
L’ Alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Grau explica que l‘objectiu és la transformació de la gestió de la política econòmica de 
ĺ Ajuntament, un nou model de treball conjunt amb ĺ oposició, el tancament del procés de 
traspàs de la recaptació d’una empresa privada a la Diputació de Barcelona, i afegeix que hi 
ha un compromís de fer-ne una valoració a 31 de desembre amb tots els grups. Continua 
destacant dues claus: la participació de tots els departaments en la confecció del  
pressupost i que per primera vegada, per la complicitat entre els Serveis Econòmics, els 
departaments i els responsables polítics, s’ha aconseguit l’objectiu d’aprovar el pressupost 
dintre del darrer trimestre del 2008 i ho agraeix a les parts implicades. 
 
El Sr. Grau explica que els objectius concrets del pressupost 2009 són la congelació  de la 
despesa corrent, que ha baixat un 2,11%, l’increment de la despesa social i l’increment de la 
inversió respecte l’any passat en un 74,42%. Afegeix que l’elaboració del pressupost ha 
seguit el procediment de propostes tècniques pels departaments que, juntament amb les 
propostes polítiques, segueixen el Pla de mandat que va presentar el govern a la ciutadania. 
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Seguidament, destaca les principals despeses de la via pública: enllumenat públic (350.000 
€), neteja viària (713.000 €), recollida d’escombraries, planta transformadora i deixalleria 
(1.595.000 €) i el manteniment d’espais verds i mobiliari urbà (519.000 €). Finalment, 
recorda alguns dels projectes en marxa, com la construcció del nou pont sobre el riu Foix 
(1.200.000 €), la construcció d’un nou pavelló esportiu (que no és una inversió directe de l’ 
Ajuntament) i la portada d’aigües a Mas Trader, així com la construcció de les naus per a la 
Brigada Municipal (més de 500.000 €), la pavimentació i millora de l’entorn del camp de 
futbol, o la posada en marxa de la segona llar d’ infants.  
 
La Sra. Martínez demana explicació del que indica l’informe d’Intervenció, segons el qual es 
produeix un incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a ĺ Interventor Accidental, que explica que el compliment 
de l’estabilitat pressupostària es basa en el càlcul de la diferència entre ingressos (capítol 1 
a 7) i despeses dels mateixos capítols. La diferència negativa és de 3.912.00€, i explica que 
tres mesos després de l’aprovació del pressupost, s´ha d´elaborar un Pla econòmic -financer 
que permeti reduir el deute que hi ha en 3, 4 o 5 anys, i que això es pot fer. 
 
La Sra. Martínez lamenta que el pressupost s’hagi dut al Ple per urgència, a la darrera 
comissió informativa, i que el passat dijous al vespre se’ls hagi lliurat una documentació 
incompleta, i diu que, lamentablement, això comença a ser l’estil del Govern actual. 
Seguidament, considera que degut a la difícil situació econòmica actual, per tal de tenir un 
pressupost auster, demana l’eliminació del  sou del Sr. Albet, que es redueixi el de 
l’alcaldessa i el de la gerent, i afegeix que amb aquesta despesa es podria crear un fons 
d’ajut social; diu que es fa tot el contrari, proposant-se pujades de sou del Sr. Albet, de la 
Gerent i de la Sra. Alcaldessa del 6,15%, en el cas de la Gerent, i que, a més, queda obert 
perquè si l’any vinent s’estima necessària la dedicació exclusiva d’un altre membre, s’hi 
pugui incorporar. 
 
Seguidament, la Sra. Martínez diu que tenint la casa dels ***, la de l’herència de *** i la 
planta baixa del CAP, considera innecessari que es destini una partida d’un milió d’euros per 
començar el nou edifici de l’Ajuntament, que s’hauria de deixar per més endavant i destinar 
aquests diners per a altres partides que són urgents i necessàries, com la biblioteca. 
Respecte la parcel·la que té l’Ajuntament a l’entrada de Cubelles, considera que  en 
comptes de comprar la resta de la parcel·la als copropietaris seria més lògic vendre-la. 
Quant l’enllumenat de Mas Trader i l’actuació al sector marítim per les aigües pluvials, 
pregunta si s’ha parlat amb els veïns la possibilitat d’un Pla Integral. Afegeix que estan 
d’acord amb aquestes actuacions però que s’haurien d’estudiar totes les mancances 
existents en aquests sectors per a no haver de tornar a aixecar els carrers més endavant en 
cas que sorgeixi una altra mancança. Respecte el Pla Especial, diu que a ĺ  audiència 
pública es va ometre en quantes fases es faria i es va dir que seria de 2.700.000 €, que a la 
reunió que van tenir es va comentar que eren 500.000 € i que finalment s’ aprova per 
300.000€. També comenta que es troba a faltar una obra pública que generi llocs de treball, 
com l’arranjament de la façana de l’Aliança o el projecte del fortí, per generar turisme. 
 
La Sra. Martínez continua  dient que els hagués agradat poder fer aportacions, però que el 
Govern no és participatiu ni transparent, i que el Sr. Grau els va coaccionar perquè per 
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donar-los la documentació els posava com a condició que a la propera reunió fessin les 
seves propostes. Continua dient que en una segona reunió tampoc se’ls va lliurar la 
documentació sol·licitada i que, després de proposar l’eliminació del sou del Sr. Albet, 
aquest els va insultar, amb el silenci i consentiment de la Sra. Alcaldessa i del Sr. Grau; diu 
que no han rebut les disculpes del Sr. Albet,  només una trucada del Sr. Grau en nom de 
l’alcaldessa i dels membres del Govern, i que per això han entrat una instància demanant 
que el Sr. Albet  es disculpi. Finalment, indica que van demanar el detall de la plantilla a la 
Gerent i que aquesta els va dir que estaven treballant sobre aquesta petició perquè s’ havia 
de tenir en compte la Llei de Protecció de Dades. 
 
El Sr. Grau comenta que es trobava moderadament satisfet amb la nova manera de 
treballar els pressupostos municipals i que és mèrit de tots, i nega haver tingut un 
comportament coactiu, però que si la Sra. Martínez es va sentir coaccionada, es disculpa, i 
explica que el que va dir és que en una segona reunió la seva obligació seria forçar l’acord 
amb la resta de grups, i conclou que un procés de negociació no vol dir un procés de 
coacció. Seguidament, explica que s’han fet tres reunions: el 26 de novembre, el 3 de 
desembre i la comissió informativa i una audiència pública el 29 d’ octubre; quant les 
retribucions  dels representants polítics recorda que això ja es va donar en un Govern 
anterior format per CIU, Entesa i el Partit Popular, i que els subjectes van ser els mateixos. 
Quant al tema de les expropiacions i compres, diu que no és una decisió del Govern, sinó 
que està afectat per un Pla General d’unes legislatures anteriors, on no s´han assumit 
aquestes obligacions, i que també els sap greu realitzar aquesta despesa en aquests 
moments. Respecte la biblioteca i el PUOSC, explica que a l’anualitat 2009 es farà la 
redacció del projecte, al 2010 s’ iniciaran les obres i al 2011 es dotarà de mobiliari i 
equipament. Quant al clavegueram de la zona marítima, considera que han de prioritzar les 
inversions perquè són anys de dèficit d’inversió i aquesta és prioritària i urgent. Respecte el 
Pla del Foix, explica que hi ha un pressupost d’execució per contracte de 2.700.000 €, que 
al 2009 es contempla una part i que el Departament de Medi Ambient impulsa aquest 
projecte i estudia diverses fórmules (PUOSC, FEDER i optar a la subvenció extraordinària 
que donarà el Govern per fer front a la crisis.) 
 
El Sr. Comas vol agrair als Serveis Tècnics la documentació facilitada i destaca que per 
primer cop s’estan discutint uns pressupostos abans de l’exercici. Seguidament, manifesta el 
seu acord amb les línies de treball explicades pel Sr. Grau i considera que s’ ha donat un 
pas important en el tema de la participació ciutadana, que per primera vegada se’ls ha 
facilitat documentació i ho vol reconèixer públicament, que aquesta voluntat s’ ha manifestat 
per part del PSC i d’ ERC però que no per part del Sr. Albet, però afegeix que per demanar 
propostes del grups no són suficients tres reunions.  
 
Respecte a la crisis econòmica, el Sr. Comas diu que tot i que les dades que els han facilitat 
de ĺ  Organisme de Gestió Tributària no són definitives, s´ incrementa la recaptació, el que 
dóna la raó a tots aquells que sol·licitaven un canvi de gestió. Comenta que es veu una clara 
voluntat per a la contenció de la despesa, però que el Govern no predica amb l’exemple, i 
cita el sou del Sr. Albet. Reitera que tres setmanes és poc temps perquè ĺ  oposició proposi 
inversions, i considera que la fórmula d’augmentar l’endeutament no és la més 
recomanable. Respecte el Fons estatal per tal de reduir els efectes de la crisis, explica que 
per a Cubelles és d’uns 2,5 milions d’euros, però que li falten dades. Finalment, considera 
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que s’ han creat les bases per a una major participació, però que encara no s’ ha pogut dur 
a terme, i que per això votaran en contra dels pressupostos. 
 
El Sr. Grau agraeix les paraules del Sr. Comas, i ofereix el seu compromís d’estar a l’alçada 
del tarannà respectuós, malgrat la discrepància, del Sr. Comas i del seu partit. 
 
En aquests moments, s´absenta la Sra. Miquel. 
 
El Sr. Grau explica que el Govern es compromet a tenir controlat ĺ endeutament. 
 
En aquests moments, s’ incorpora la Sra.Miquel 
 
El Sr. Grau afegeix les inversions previstes són d’uns 5 milions d’euros, que juntament amb 
els 2, 5 milions del Fons Estatal sumen uns 7,5 milions, i que es tracta de proposar projectes 
al voltant d’ aquesta quantitat, per no augmentar l’ endeutament. Continua dient que el 
segon compromís és transformar la gestió econòmica, amb la complicitat de tots els grups 
polítics del Govern i de l’oposició i fa tres propostes: una, que al mes de gener es convoqui 
la Comissió Especial de Comptes per a tancar els exercicis 2006 i 2007, la segona, la 
creació d’una comissió de seguiment econòmica permanent, i la tercera, la creació de 
l’oficina de control i gestió  pressupostària. Quant els sous del Sr. Albet i de la Sra. 
Alcaldessa, comenta que s’han de valorar en funció del resultat de la seva gestió i que 
difícilment es pot arribar a un acord en aquest aspecte. 
 
El Sr. Alamán diu que des del PPC rebutjaran aquests pressupostos i considera que hi 
manca participació, que considera frustrada pel Sr. Albet que, afegeix, també va insultar la 
Sra. Navarrete.  
 
En aquests moments, s’absenta el Sr. Rodríguez 
 
El Sr. Alamán considera que els pressupostos mereixen una esmena a la totalitat perquè el 
Govern no creu en el municipi, ja que s’esperava una modernització dels serveis, per 
l’inversió cultural, pel recolzament a iniciatives privades, etc. i posa com a exemple la 
situació de la Ràdio. Afegeix que l‘increment del 70% en inversió no és del tot cert, perquè 
es gasten uns set milions en despeses de personal i interessos per a cinc milions d’inversió, 
dels quals un milió és pel nou Ajuntament, quan considera que prioritari que els ciutadans 
estiguin ben atesos en infraestructures i serveis.  
 
El Sr. Alamán  destaca ,de la memòria, l’augment del 6% en personal, mentre que en béns 
corrents i serveis dirigits al ciutadà només es fa referència a l’esforç de contenció, i 
considera un malbaratament dels sous amb dedicació exclusiva i pels llocs, de vegades 
posats a dit. Afegeix que dels 14 milions de despeses corrents, pràcticament la meitat són 
per a despeses de personal, més els interessos dels préstecs, les despeses d’amortització i 
partides com despeses de protocol, propaganda, informes, etc. resulta que en despeses 
internes es gasten deu, amb la qual cosa es retornen al municipi en forma de serveis uns 4 
milions, i   s’ acaben demanant préstecs per valor de 4 milions ,que pagaran els següents 
Governs. 
 



                                                                                      Exp. 1.2.1.1  13/08 
  Legislatura 2007-2011 
 

 

 11 

En aquests moments, s’ incorpora el Sr. Rodríguez 
 
El Sr. Alaman considera que no s´hauria de disminuir la partida de despeses corrents i 
serveis degut a la crisis, sinó la de personal. Quant capítols 3 i 9 de despeses (interessos i 
quotes d’amortització), diu que comencen a créixer augmentant l’endeutament 
desaforadament. Quant la càrrega financera, diu que degut a l’endeutament es dispararà en 
els pròxims exercicis i que no es compleix el  principi d’estabilitat pressupostària, i que si els 
governs successius seguissin la mateixa política de desequilibri pressupostari aquest 
Ajuntament entraria en fallida tècnica en pocs anys, i pregunta al Sr. Grau com pensa 
solucionar el Pla econòmic financer de reequilibrament. Finalment, considera el pressupost 
lamentable i que l’equip de govern no vol que el municipi progressi, i demana que el Fons 
Estatal vagi dirigit a la ciutadania.    
 
En aquests moments, s’ absenten el Sr. Lleó, el Sr. Pineda i la Sra. Navarrete 
 
El Sr. Grau diu, respecte Ràdio Cubelles, que hi ha hagut una inversió al 2008 i que n’hi 
haurà una altra al 2009, però que a diferència de Governs anteriors, on hi era el PP, no es 
coarta ni es tutela l’informació. 
 
En aquests moments, s’ incorporen la Sra. Navarrete i el Sr. Pineda 
 
Seguidament, el Sr. Grau explica que la política informativa consisteix, a més d’una 
tecnologia i equipaments moderns, d’altres coses, i posa com a exemple que des de la 
inauguració de l’OPIC el govern ha realitzat quatre audiències públiques, mentre que no es 
va realitzar cap en períodes en que el PPC estava al Govern. 
 
En aquests moments s’ incorpora el Sr. Lleó 
 
El Sr. Grau continua dient que s’ha traslladat la celebració del Plens a la Sala de l’hotel 
d’entitats i que ell mateix l’any 1999 va proposar transmetre els Plens per la Ràdio. Quant al  
pressupost, considera que el Sr. Alamán proposa miracles, ja que si no es paguen ni els 
crèdits, ni els serveis, ni els salaris és evident que s’estalviarà; que les inversions es poden 
restar de la despesa corrent, com ho van fer amb la posada en marxa de la Llar d’infants 
l’Estel, i que la inversió la finançaran amb préstecs, subvencions i si cal amb contribucions 
especials, en els cas que es decideixi juntament amb els veïns afectats. Respecte al Pla 
Econòmic de reequilibri, explica que és una situació comú a molts Ajuntaments i que es 
demanarà als Serveis Econòmics que facin una proposta al respecte; finalment, apùnta que 
recórrer al crèdit de 4 milions per fer front a les inversions urgents no és motiu per crear por, 
ja que és el sistema normal. 
 
En aquests moments s’ absenta el Sr. Comas 
 
La Sra. Miquel reconeix que és el primer cop que s’aproven uns  pressupostos abans de 
tancament d’any, i diu que ICV portava temps dient que hi havia una manca de 
professionalització dels Serveis Econòmics i que per això demanaven una auditoria 
financera. 
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En aquests moments s’ incorpora el Sr. Comas i s’ absenta el Sr. Alamán 
 
La Sra. Miquel continua dient que el canvi de gestió de la recaptació ja s´havia treballat l’any 
1999 i, per tant, que es porta un retard de vuit anys en aquest tema. 
 
En aquests moments s’ incorpora el Sr. Alamán 
 
La Sra. Miquel continua dient que el pressupost és una voluntat política del Govern, que si 
ICV no ha participat en el Pla de mandat 2007-20011 difícilment podran participar en el 
pressupost  i que creu que aquest no recull la garantia de qualitat de vida de que es va 
parlar al Pla de Mandat. Seguidament, explica que han augmentat les partides de la 
regidoria de Serveis a les Persones i la de Comunicació i Participació Ciutadana, de la qual - 
diu - que li sembla exagerat aquest augment, llevat de l’ inversió per a la Ràdio. 
 
En aquests moments, s’ absenta el Sr. López 
 
La Sra. Miquel considera que si no s’hagués fet aquest tipus de pressupost no s´hagués fet  
ĺ informe d’inestabilitat pressupostària, però que tot això és voluntat política. Diu que no es 
dóna tota la informació, que a l’audiència pública no es van presentar els pressupostos sinó 
una idea, i que les entitats i ciutadans  també haurien de poder fer intervencions. 
 
En aquests moments, s’ incorpora el Sr. López  
 
Quant l’augment de les inversions, la Sra. Miquel creu que s´està acostant a un 
endeutament del 50%, i que ICV presentarà un projecte per donar una ocupació important a 
Cubelles, a dues setmanes vista. Respecte el capítol 1, diu que s’ha augmentat en un 6%, 
quan el tant per cent destinat a personal és del 2 %, i indica que a la reunió del 26 de 
novembre l’alcaldia va dir que l’increment del personal seria del 4%, afegeix que fins i tot 
s’han canviat les inversions previstes, i posa com a exemple el projecte de la 
desembocadura que, diu, ha passat de 500.000 € el 3 de desembre a 305.000 € el dia 9 . 
 
En aquests moments, s’ absenta el Sr. Besòs 
 
La Sra. Miquel explica que no estan d’acord amb l’exclusivitat del Sr. Albet i tampoc en que 
aquest cobri igual que l’alcaldessa. Respecte el detall de subvencions, pregunta per què no 
hi ha subvencions per a l’Associació AMICO o l’Aliança, i creu que és incongruent que 
l’Associació d’Hostaleria i Comerç tingui aprovats 3.000 € quan, per altra banda, se’ls està 
aprovant 4.000 € de subvenció per l’ús de la deixalleria. 
 
En aquests moments, s’ incorpora el Sr. Besòs 
 
La Sra. Miquel diu que per tot el que han exposat, votaran en contra dels pressupostos, i vol 
deixar l’apunt de que encara s’està pagant la recuperació de la discoteca. 
 
En aquests moments, s’ absenta la Sra. Carrasco 
 
El Sr. Grau valora positivament la intervenció de la Sra. Miquel, i respecte els sous, destaca 
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que la mateixa Sra. Miquel té dedicació exclusiva al Consell Comarcal. Quant a la manca de 
professionalització dels serveis econòmics, explica que el que hi ha hagut és una manca de 
d’efectius, no que la gent sigui poc professional. Coincideix que hi ha hagut una manca de 
voluntat política de dotar els Serveis Econòmics del nombre de persones necessàries i per 
això s’han reforçat amb la Gerent i una nova cap dels Serveis Econòmics. 
 
En aquests moments, s’ incorpora la Sra. Carrasco 
 
El Sr. Grau afegeix que s’ha d’admetre la crítica política, però no es pot dir que la 
documentació que es lliura és incompleta, perquè es refereix a un marc legal i és vetllada 
per funcionaris públics, com la Secretària i l’Interventor accidental. 
 
La Sra. Miquel vol que consti en acta que ella mai ha afirmat això, sinó que a la memòria de 
l’alcaldia no es fa referència a l’informe d’estabilitat pressupostària. 
 
El Sr. Grau continua dient que el Fons d’Inversió local no va destinat a fer polítiques 
d’inserció laboral directa als municipis, sinó a finançar obra pública que generi ocupació. 
Seguidament,  considera que hi ha d’haver una major aproximació de postures entre el 
Govern i l’oposició en ĺ elaboració del pressupost, i el Govern contribueix a la negociació 
facilitant informació que fins ara no havia estat a l’abast dels grups municipals, com per 
exemple la comparativa entre el 2007 i el 2008  dels diferents impostos. Finalment, respecte  
les subvencions, explica que en el cas d’entitats que treballin l’àmbit de la minusvalia estan 
pressupostades en 3.000 €, i en el cas de l’Aliança, com que no hi ha hagut activitat durant 
el 2008 no hi ha una dotació de subvenció, tot i que si s’ha de modificar el pressupost es 
proposarà. Respecte les bases per a l’ús de la deixalleria, explica que estan destinades als 
comerciants del municipi, no a l’Associació de comerciants. 
 
En aquests moments, s’ absenten la Sra. Cuadra i el Sr. Albet. 
  
El Sr. Alamán diu que a la memòria explicativa esperava una explicació no tècnica sinó 
personal de l’alcaldessa i demana a la ciutadania que sol·liciti els pressupostos i els estudiïn 
detingudament. 
  
En aquests moments, s’ incorporen la Sra. Cuadra i el Sr. Albet. 
 
La Sra. Miquel, respecte la subvenció pels comerciants, diu que no es va explicar d’aquesta 
manera a la reunió amb el Sr. Besòs; seguidament, explica que quan diuen que no es dóna 
tota la informació, posa com a exemple el capítol 3, on es preveuen unes contribucions per 
les obres de la xarxa de pluvials del sector marítim, respecte les quals ICV està en contra, ja 
que considera que s´ha de finançar amb el tant per cent que deixaria la dessaladora, i ho fa 
extensiu al casc antic. 
 
La Sra. Alcaldessa fa referència als 3.000 € destinats a beques i ajuts a minusvàlids, i 
sotmet a votació ĺ esmena. 
 
Es sotmet a votació l’esmena d’ incloure nominativament les subvencions als clubs 
d’esports següent: 
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"Incloure, a les Bases d´execució del pressupost, el segúent detall:  
 

80 452 470.00 ESPORTS  

NIF G59864280  CLUB FUTBOL CUBELLES  40.242,30 

NIF G60605490  CLUB BASQUET CUBELLES  11.280,29 

NIF G59430058  CLUB PATI CUBELLES  3.258.96 

NIF G64458524  CLUB PATINATGE ARTISTIC  3.258,96 

NIF G62138979  CLUB TENNIS CUBELLES  3.739,79 

NIF G62349626  CLUB ESPORTIU CUBELLES  2.493,91 

NIF G58394289  CLUB MARITM CUBELLES  1.724,57 

NIF G59423665  CLUB CICILISTA CUBELLES  1.564,31 

NIF G61997912  SOCIETAT PESCA D.M. CUBELLES  1.927,60 

NIF G60810355  CLUB PETANCA CUBELLES  793,91 

NIF G62350566  MOTOCLUB CUBELLES  1.927,60 

NIF G63695621  CLUB D’ESCACS “EL CASTELL”  793,90 

NIF G64935133  CLUB TENNIS TAULA CUBELLES  793,90 

 
 
 i queda aprovada per unanimitat de vots. 
 
Seguidament, ĺ alcaldessa sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 
del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC), 8 vots en contra (4 d’ICV, 2 PPC, 1 d’ICb i 1 EC-FIC) i 
cap abstenció. 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’ANY 2009 
I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cubelles aprova anualment, entre d’altres, els 
documents relatius al pressupost, les bases d’execució i la plantilla i relació de llocs de 
treball reservats tant a funcionaris com a personal laboral. La plantilla i la relació del 
llocs de treball del personal al servei de la Corporació s’ha d’aprovar anualment en la 
mateixa sessió en què s’aprova el Pressupost. 
 
Atès que el procediment d’elaboració del pressupost és el previst en la LHL; que 
segons l’art. 166 són documents que han d’integrar el pressupost: l’annex de personal. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar anualment la plantilla és el Ple de la 
Corporació, i aquesta s’aprovarà en la mateixa sessió en què s’aprova el pressupost ( 
Art. 90.1 LRBRL i art. 283.1 TRLMRLC) (art. 126.1 TRRL) (art. 26 RPEL).  
 
Atès que la Relació de Llocs de Treball és un instrument de caràcter obligatori en 
l’àmbit de les entitats locals,  (l’art. 74 de EBEP, de caràcter bàsic i l’art. 90 LRBRL).  
 
Atès que Entitat local pot elaborar la RLT, a partir del contingut genèric i de mínims 
establerts en l’art. 74 EBEP, aplicant supletòriament la normativa autonòmica i estatal. 
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[art. 29 Decret-legislatiu 1/1997, Decret 328/1993, de 28-12-93 i Ordre3-2-94] i estatal 
[Ordre 6-2-1989]. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 9 de desembre de 2008; 
 
Vista disposició transitòria segona del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual 
s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris/àries de l’ Administració local, 
modificat pel Reial decret 158/1996, de 2 de febrer, que autoritza els plens de les 
corporacions locals a aprovar "un catàleg de llocs".    
 
Per tot això, L’ Alcaldia proposa l’aprovació dels següents acords al Ple: 
 
Primer.- Aprovació de la plantilla del personal de la Corporació per a l’any 2009.  
 
Segon.- Aprovació de la Modificació de la Relació de llocs de Treball. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona , en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació, la plantilla integra.  La 
plantilla de personal de la Corporació entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva 
del Pressupost municipal per l’any 2009. 
 
Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la modificació de la relació 
de llocs de treball, modificació que entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva del  
Pressupost municipal per l’any 2009. 
 
Sisè.- Trametre una còpia certificada de l’aprovació de la plantilla a l’ Administració de 
l’ Estat i a la Direcció General d’ Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Setè.- Notificar l’acord al departament de Recursos Humans. 
 
L’ Alcaldessa explica la proposta 
 
La Sra. Martínez diu esperar que l’increment del 6,15% en el salari de la gerent no 
s’inclogui en aquest punt, ja que no correspon. 
 
El Sr. Comas  diu que per coherència amb la votació del pressupost, aquí s’hi 
abstindran. 
 
El Sr. Alamán  diu que s’hi abstindran. 
 
La Sra. Miquel diu que després de l’estudi que han fet de la plantilla votaran en contra. 
 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  1 
d´ERC ) 5 vots en contra (4 d’ ICV i 1 d´EC-FIC) i 3 abstencions (2 del PPC, 1 d’ICB). 
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8. DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA  DE L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES AL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX-
COSTA DEL GARRAF. 
 
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el 16 de juny de 2008, va aprovar 
inicialment l’adhesió de l’ Ajuntament de Cubelles al Consorci dels Colls i Miralpeix - 
Costa 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. 238, de 3 d’octubre de 2008, pàg. 
37, al DOGC núm. 5235, de 14 d’octubre de 2008, pàg. 74063, 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 dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DE LA SES CUBELLES. 
 
En conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació, per la qual es regulen els òrgans de govern dels centres públics 
d’ensenyament a nivell no universitari de la SES Cubelles, el Consell Escolar dels 
centre docents tindran representant en el seu si, a l’Ajuntament de l’àmbit municipal 
corresponent, amb un regidor o representant nomenat per aquest acte. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2008; 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Designar representant municipal al Sr. Joan Albet i Miró en el Consell 
Escolar de la SES Cubelles. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord al/la director/ra del centre docent afectat, al regidor 
designat i a la Regidoria d’Ensenyament Municipal 
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L’ Alcaldessa explica la proposta  

El Sr. Comas diu que en el seu dia va comentar que dubtava de la sensibilitat del Sr. 
Albet per a actuar com a representant municipal, i que ara es reafirma en aquesta 
apreciació, i que per això votarà en contra perquè no vol sentir-se representat com a 
membre de l’ Ajuntament pel Sr. Albet. 

Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  1 
d´ERC ) 3 vots en contra (2 del PPC i 1 d’ICB), i 5 abstencions (4 d’ICV, 1 d’EC-FIC). 

 
REGIDORIA D’HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS EXTERNS 

10. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2009. 

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
L’Ajuntament, en sessió plenària de data 20 d’octubre de 2008, va aprovar la 
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici  2009.  
 
En data 23 d’octubre de 2008, i d’acord amb l’article 17.1 de l’esmentat RDL, es va 
exposar al Taulell d’anuncis de la Corporació i es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 255, l’acord provisional de modificació de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2009. Aquest acord ha estat exposat al públic 
durant un període de 30 dies hàbils, dintre dels quals les persones interessades han 
pogut examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimessin oportunes. 
Aquest termini d’examen d’expedient i presentació de reclamacions ha finalitzat el dia 
28 de novembre de 2008. 
 
Vist el certificat relatiu a les al·legacions presentades, que conté la següent: 
 
RE 2008/13663 de 27/10/08: 

 
En data * i amb registre núm. 2008/*, es presenta escrit per part de l’Associació 
d’Hosteleria i comerç de Cubelles, en relació a l’apartat de bonificacions per l’ús de la 
deixalleria municipal contemplada a l’ordenança fiscal núm. 11. 
  
Vist l’informe d’Intervenció núm. 67/2008 de 3 de desembre de 2008. 
 
Atès que en la Junta de Govern Local de dat 26 de novembre de 2008, s’aproven les 
bases que regulen la subvenció per l’ús de la deixalleria municipal als residus 
comercials de cubelles. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2008; 
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Atesa la delegació de competències d’acord amb el decret núm. 334/2007, de data 25 
de juny, modificat pel decret núm. 394/2007, de data 17 de juliol, dictats ambdós per 
l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per l’Associació d’Hosteleria i comerç de 
Cubelles, donat que d’acord amb la legislació vigent no es obligatori la imposició d’una 
bonificació a la ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries dins l’apartat II. Taxa per la prestació del servei municipal 
complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals contingudes 
a l´expedient número 2223/61/08.  
 
Tercer.- Ordenar la inserció d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona publicant el text íntegre de les modificacions de les Ordenances. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions  en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a  l’Associació d’Hosteleria i Comerç de Cubelles. 
 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta  
 
La Sra. Navarrete considera que la data del 26 de novembre deu ser un error, ja que 
en aquesta data no es va celebrar cap reunió. 
 
La Sra. Miquel diu que votaran en contra perquè, sobre el  tema de l’Associació 
d’Hostaleria i Comerç, els van dir que era il·legal incloure aquesta bonificació, perquè 
consideren que la solució provisional no és l’adient i demana que es posin d’acord 
perquè uns creuen que és un acord i altres creuen que és una imposició, i conclou 
indicant que pel seu partit és una imposició. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que hi ha un error en la data indicada, però es va passar per 
Junta de Govern i que possiblement va ser el dia 28. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 
d´ERC ) 5 vots en contra (4 d’ICV i 1 EC-FIC) i 3 abstencions (2 del PPC i 1 d’ICB). 

 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
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11. APROVACIÓ, SI ESCAU, QUE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES DEIXI DE SER 
MEMBRE DE L’ADF PUIG DE L’ÀLIGA I QUE INCOI EXPEDIENT PER TAL DE 
CONSTITUÏR UNA ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE CUBELLES. 
 
Atès que en data 26 de novembre de 2008 i registre d’entrada 2008/14966 el GRUP 
RISCOS CUBELLES (GRC) entra la proposta de formar una ADF exclusiva de 
Cubelles juntament amb l’Ajuntament. 
 
Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 26 de novembre de 2008 
que literalment transcrit diu: 
 
Identificació de l'expedient 
 
Informe tècnic relatiu a l'expedient número 6.11.1-16/08 sobre la proposta presentada 
a l’Ajuntament per part del Grup de Riscos de Cubelles (G.R.C.). 
 
Consideracions 
 
L’any 2003 es va constituir el G.R.C., format per voluntaris, dedicat a tasques de 
prevenció i extinció d’incendis i integrat a l’ADF Puig de l’Àliga. 
 
El Grup de Riscos de Cubelles (G.R.C.), és un grup natura integrat per voluntaris, la 
sol·licitud d’inscripció d’aquest grup en el registre d’associacions es va presentar a la 
Generalitat de Catalunya en data 18 de juny de 2002, per la qual cosa ja està 
definitivament constituït i ha estat funcionant des del 2003 dedicat a tasques de 
prevenció i extinció d’incendis i integrat a l’ADF Puig de l’Àliga. 
 
Actualment el G.R.C. continua constituït però ja no està integrat a l’ADF Puig de 
l’Àliga. 
 
En data 26 de novembre de 2008  i registre d’entrada 2008/14966 el G.R.C. entra la 
proposta de formar una ADF exclusiva de Cubelles juntament amb aquest Ajuntament. 
 
Actualment l’Ajuntament de Cubelles continua sent membre de l’ADF Puig de l’Àliga. 
 
Segons l’Ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de 
Defensa Forestal un mateix Ajuntament no pot formar part de més d’una ADF. 
 
Conclusions 
 
Donat tot el que s’ha exposat anteriorment el Ple de la Corporació hauria de prendre 
l’acord d’incoar expedient per tal de constituir o no una ADF exclusiva del municipi de 
Cubelles de la qual l’Ajuntament hauria de formar-ne part, i en cas d’aprovar aquest 
acord, acordar deixar de ser membre de l’ADF Puig de l’Àliga.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2008; 
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Per tot això, 
 
La Regidoria de Medi Ambient proposa al Ple d’aquest Corporació: 
 
 
Primer.- Acordar presentar la dimissió com a membre de l’ADF Puig de l’Àliga. 
 
Segon.- Aprovar l’acord d’incoar expedient per tal de constituir una ADF 

exclusiva de Cubelles juntament amb el GRC. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al GRC, a l’ADF Puig de l’Àliga, a la 

Federació d’ADF’s del Penedès-Garraf i al Departament de Medi 
Ambient. 

 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Albet explica que l’ADF Puig de l’Àliga no var acceptar el Grup de Riscos 
Cubelles i l‘Ajuntament dóna suport a la gent del poble, i per això es considera 
convenient crear un grup d’ADF Cubelles i, per tant, deixar d’estar al Puig de l’Àliga. 
 
La Sra. Navarrete  diu que el 26 de novembre va entrar pel registre una proposta per a 
formar una ADF de Cubelles feta per voluntaris, que el Puig de l’Àliga els admetia com 
a grup i que té l’expedient de la Generalitat on estan aprovats els seus estatuts. 
 
En aquests moments, s’absenten la Sra. Martínez, el Sr. Grau i Sr. Rodríguez. 
 
La Sra. Navarrete continua dient que aquell mateix dia el tècnic de Medi Ambient va 
emetre un informe. 
 
En aquests moments, s’ incorporen la Sra. Martínez, el Sr. Grau i Sr. Rodríguez. 
 
El Sr. Albet  diu que el Grup de Riscos Cubelles, dins el Puig de l’Àliga, sempre ha 
defensat el patrimoni forestal de Cubelles i per problemes burocràtics ha estat fora del 
Puig de l’Àliga amb el compromís de que seria acceptat, i posteriorment no es va 
acceptar, i conclou considerant que si a Cubelles hi ha l’Associació de defensa forestal 
(Grup de Riscos Cubelles), que durant aquest temps ha fet aquesta funció, 
l’Ajuntament ha d´estar amb ella. 
 
La Sra. Navarrete diu que aquesta entrada al registre està feta abans de la proposta 
del Sr. Albet, que també es tracta de gent de Cubelles i que el 22 d’octubre ja va entrar 
per Registre una sol·licitud d’audiència que va ser denegada, i demana que  s’ expliqui 
en què es diferencia una associació de l‘altra. 
 
El Sr. Albet diu que l’Ajuntament està treballant fa temps amb el Grup de Riscos 
Cubelles, tant en defensa forestal com en seguretat ciutadana, i que algunes persones 
d’aquest grup es van escindir i han creat una altra associació. 
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En aquests moments, s’ absenta el Sr. Besòs. 
 
El Sr. Albet continua dient que l’Ajuntament no pot entrar en aquesta qüestió i que si 
aquestes persones creuen en la defensa forestal s´haurien d´ajuntar; finalment, reitera 
que a Cubelles sempre hi ha hagut el Grup Riscos Cubelles i que per això s´ha cregut 
que l´Ajuntament li havia de donar suport. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que van tenir una reunió amb aquests senyors, en la que hi 
era també present el Sr. Rodríguez, i que se´ls va dir que en comptes d’escindir-se 
havien d’ intentar tirar endavant conjuntament 
 
En aquests moments, s’ incorpora el Sr. Besòs. 
 
El Sr. Coch creu que s’hauria d’arribar a un acord amb tothom però reconeix que és 
difícil perquè hi ha temes personals. També diu que li preocupa perdre les 
subvencions. 
 
El Sr. Albet contesta es tenen els mateixos drets, respecte subvencions i vol recordar 
que en l´incendi dels pneumàtics el GRC va ser-hi des de les quatre del matí fins les 
deu del matí, i que als altres no se´ls va veure, i considera que això és important a 
l´hora de prendre una decisió. 
 
El Sr Coch diu que hi votaran a favor perquè creu que això ha de tirar endavant. 
 
El Sr. Rodríguez, diu que van fer el possible, però que en vista de que no es podia 
reconduir res van optar per donar suport a la proposta del regidor, seguidament, 
explica que el Grup de Riscos Cubelles, com a ADF, haurà d’ acceptar la gent hi 
col·labori voluntàriament, i que l’ Ajuntament ha intentat refer un tema que s’havia 
trencat per qüestions personals. 
 
La Sra. Martínez lamenta que aquesta informació no es donés amb temps, i explica 
que com que no hi ha hagut aquesta participació ni aquesta transparència s’ 
abstindran en el vot. 
 
La Sra. Navarrete demana deixar la proposta sobre la taula per a poder fer un debat i 
deixar-la per al proper Ple. 
 
 
Es sotmet a votació deixar la  proposta sobre la taula, i queda rebutjada  per 9 vots 
en contra (4 del PSC, 4 de CIU i 1 d´ERC ), 4 vots a favor (2 del PPC, 1 d’ICB i 1 d’EC-
FIC) i 4 abstencions (d’ICV ) 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC i 4 d’ ICV ) cap vot en contra, i 4 abstencions (2 del PPC, 1 d’ICB i 1 d’EC-
FIC). 
 
En aquests moments, s´absenta el Sr. Alamán. 
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REGIDORIA D’URBANISME I PLANEJAMENT 
 
12. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 
01/2008 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE CUBELLES, A LA 
PARCEL.LA D’EQUIPAMENTS DELIMITADA PER L’AVINGUDA ONZE DE 
SETEMBRE I ELS CARRERS ROVIRA I VIRGILI I CLOT DEL BASSÓ. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 15 de setembre de 2008, per la 
majoria que requereix la Llei, acordà aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal núm. 01/2008, a la parcel·la d’equipament delimitada per 
l’Av. Onze de Setembre i els carrers Rovira i Virgili i Clot del Bassó, consistent en la 
modificació dels usos admesos al sistema d’equipaments públics, clau C, regulada per 
l’article 48 del Text refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Cubelles, per a la inclusió de l’ús d’habitatge social protegit en la modalitat 
de lloguer assequible. Així com la creació d’un nou paràgraf a l’article 49 que regula 
les condicions d’edificació en el sòls destinats a dotacions d’habitatge públic protegits 
en règim de lloguer. 

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. 247, pàg. 29, de data 14.10.08), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5238, pàg. 75.716 de data 17.10.08), al 
Períodico 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 de la 
modificació puntual núm. 01/2008, a la parcel·la d’equipament delimitada per l’Av. 
Onze de Setembre i els carrers Rovira i Virgili i Clot del Bassó, consistent en la 
modificació dels usos admesos al sistema d’equipaments públics, clau C, regulada per 
l’article 48 del Text refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Cubelles, no consta en aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o 
al·legació. 
 
Atès que la present modificació es promou en concordança amb el que determina el 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC d’ara endavant). 
 

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal i cap dels serveis tècnics 
municipals i el tècnic de gestió urbanística de data 11 d’agost de 2008, i vist l’informe 
emès per la secretaria general (núm. 26/2008), en relació a la proposta de modificació 
puntual del Pla General.  

Atès el que determina l’article 94.1 del TRLUC en relació a la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic. 
Atès que durant el període d’exposició pública no ‘han presentat al·legacions. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2008; 
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Vistos els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 57/2003,16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local i l’article 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, aquesta regidoria 
proposa al Ple l’adopció del següent: 

 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal núm. 01/2008, a la parcel·la d’equipament delimitada per l’Av. 
Onze de Setembre i els carrers Rovira i Virgili i Clot del Bassó, consistent en la 
modificació dels usos admesos al sistema d’equipaments públics, clau C, regulada per 
l’article 48 del Text refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Cubelles, per a la inclusió de l’ús d’habitatge social protegit en la modalitat de 
lloguer assequible. Així com la creació d’un nou paràgraf a l’article 49 que regula les 
condicions d’edificació en el sòls destinats a dotacions d’habitatge públic protegits en 
règim de lloguer, amb els següents nous redactats: 
 

“Art. 048. Sistema d'Equipaments Col·lectius (clau C, C* 
1
 i CJ). 

  
… 

4.  Dins del Sistema General d'Equipaments Col·lectius es poden establir els següents 
usos: 
Docent: Amb possibilitat de centres maternals i pre-escolar, EGB, BUP, formació 

professional, així com instal·lacions annexes. 
Esportiu: instal·lacions cobertes o a l'aire lliure, destinades a la pràctica de les 

diferents especialitats esportives. 
Sanitàrio-Assistencial: hospitals, centres hospitalaris i residències de vells. 
Sòcio-Cultural: llars de cultura, biblioteques, centres socials i llars de vells. 
Administratiu: centres de l'Administració pública, sales de congressos i 

exposicions, serveis de seguretat pública i d'altres anàlegs. 
Recreatiu. 
Proveïment: mercats. 
Cementiri. 
Hoteler. 

Excepcionalment es permetrà l’ús hoteler a la illa delimitada pels carrers  
Priorat de Sant Pere, Pla de Sant Pere, Pompeu Fabra i Jaume I, 
corresponent a un equipament col·lectiu C*, amb les següents limitacions: 
L’ús hoteler tindrà un sostre màxim equivalent al 50% de la edificabilitat de la 

illa. 
La gestió de la instal·lació hotelera serà per gestió indirecte, preferentment 

una concessió administrativa. 

                                            
1   Clau C* introduïda mitjançant modificació puntual del Pla General, aprovada 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 21/01/2003 
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Habitatges protegits en règim de lloguer. 

Excepcionalment es permetrà l’ús residencial plurifamiliar com a 
dotacions d’habitatges públics protegits en règim de lloguer assequible, 
a la illa delimitada per l’Av. Onze de Setembre i els carrers Clot del 
Bassó i Rovira i Virgili corresponent a un equipament col·lectiu CJ, amb 
les següents limitacions: 
L’ús haurà de ser d’habitatge protegit en lloguer sota qualsevol regim 

contemplat en la legislació sectorial vigent. 
Els edificis d’habitatges en règim de lloguer protegit, hauran de complir 

les condicions mínimes d’habitabilitat i les ordenances d’edificació, 
d’aplicació simultània. 

El desenvolupament i gestió de les dotacions d’habitatges protegits de 
lloguer s’acollirà a alguns dels següents règims i a excepció dels 
contingent destinat a gent gran, haurà de reconèixer la condició d’ús 
temporal dels habitatges, permeten així l’accés al major número 
possibles d’usuaris: 
Els sòls de titularitat pública municipal, la construcció dels habitatges i la seva 

gestió, podrà realitzar-se per l’Ajuntament directament, amb conveni amb 
una altra Administració o bé amb participació de la iniciativa privada, 
mitjançant l’atorgament d’un dret de superfície o concessió administrativa. 

L’Ajuntament podrà establir convenis amb altres Administracions Públiques, o 
entitats dependents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls dels que siguin 
titulars, dotacions d’habitatges protegits de lloguer. 

La gestió dels serveis que s'instal·lin en cadascun d'aquests equipaments es podrà 
realitzar d'acord amb les previsions que s'estableixen en l'article 044 d'aquestes 
Normes. 

 
Art. 049. Condicions d'Edificació en els sòls per a Equipaments Col·lectius. 
  

…. 
 

 En el sòls per a equipaments destinats a dotacions per habitatge públic 
protegit en règim de lloguer, CJ, s’estableixen excepcionalment les següents 
condicions d’edificació: 

L'edificabilitat màxima sobre parcel·la serà de 1 m² de sostre per m² de sòl. 
L'alçada màxima autoritzada: 13.50 m (PB+3). 
Model d’ordenació: volumetria específica, habitatge plurifamiliar amb jardí. 

     Ocupació màxima de l’edificació: 60%. Superfície mínima destinada a jardí 
     comunitari un 20% del total. La resta de la superfície podrà ser destinada a 
     jardí privat i aparcament en superfície. 

L’edificació respectarà les següents llindes: 3 metres de separació a veïns. 
Es podrà alinear l’edificació en el límit de parcel·la sobre els fronts de vial.” 

 
SEGON.- Inserir edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
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TERCER.- Trametre còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que s’abstindran perquè no han rebut la informació que desitjaven 
envers aquest tema i sobre com es vol gestionar 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 
d´ERC ) 1 vot en contra (d’ICB), i 7 abstencions (2 del PPC, 4 d’ICV 1 d’EC-FIC). 
 
El Sr. Coch pregunta respecte al nou PGOUM, si és Reglament, voluntat política o Llei     
d’urbanisme, perquè creu que quan se n’està redactant un de nou no es poden fer 
modificacions de l’anterior i que per això la seva abstenció. 

 
La Sra. Alcaldessa indica que s´està a l’inici de la redacció i que, per tant, quan es 
porta un punt a aprovació està dotat de tota la legalitat. 
En aquests moments, s´incorpora el Sr. Alamán. 
 
13 . ALTRES TEMES 
 
- No n’hi ha. 
 
14. MOCIONS  
 
- No n’hi ha. 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.  La Sra. Martinez comenta que últimament hi ha hagut diversos furts a la Plaça del 
Mercat, quan no hi ha vigilància policial. Prega que es disposi de vigilància policial tots 
els divendres durant les hores del mercat per evitar aquests actes delictius. 
 
2. La Sra. Martinez diu que la connexió de l’enllumenat a l’entorn de la zona 
poliesportiva s’està endarrerint incomprensiblement. Prega que, si encara no hi ha una 
data de connexió pròxima, s’adopti algun sistema d’alimentació provisional o alternatiu 
que doni servei de forma temporal 
 

Precs del grup municipal d’ICV 
 
1. El Sr. Coch com a representant d’ICV, fa referència al Pla General i diu que no troba 
coherent anar fent modificacions del Pla actual mentre s’està redactant el nou Pla 
General i prega saber com s’ha de fer una suspensió cautelar mentre duri el Pla, i 
saber si és tema de legalitat, de voluntat política o d’ètica. 
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2. El Sr. Coch com a representant d’ICV, comenta que estan d’acord amb el canvi 
d’ubicació de la tèrmica però diu que això no és tan fàcil, ja que comporta una 
modificació (també del Pla General) i una adequació, respecte la potència, perquè ara 
se’n demana una de superior, per tant prega que es tingui en compte tot el que 
comporta el canvi i que se’n informi de forma més real. 
 
3. El Sr. Coch com a representant d’ICV, respecte la rehabilitació del nucli antic, prega 
que hi hagi una entesa política i social amb les inversions, que hi hagi una separació 
entre les aigües pluvials i les fecals com a un dels serveis prioritaris, que es facin 
menys carrers però ben fets  i que els claveguerams del sector 
d’ abaix no es desbordin quan hi ha pluges. 
 
   El Sr. Albet diu que s’estan fent els estudis necessaris,  
   que el problema és trobar els recursos, ja que estem 
   parlant d’una inversió de 1.500 milions de pessetes. 
 
4. El Sr. Coch com a representant d’ICV, prega que es busqui una solució respecte les 
empreses il·legals, algunes de les quals també són contaminants 
 
5. El Sr. Coch com a representant d’ICV, fa referència als Fons d’Inversió Municipal i a 
les accions que es poden dur a terme amb aquests fons. Prega es faci arribar aquesta 
informació als veïns. 
 

Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 
 

 
1. 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 tant? 
 
2. La Sra. Martínez  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: és que 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? 
 
3. 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? 
 
4. 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? 
 
5. La Sra. Martínez pregunta quin ha estat l’ import de la facturació de telèfon mòbil 
dels regidors de l’equip de Govern durant el 2008, desglossat per mesos i per 
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regidors? 
 
6. La Sra. Martínez pregunta per què estan aturades des del mes d’agost les obres de 
l’ edifici de consergeria del Poliesportiu? 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta si  hi ha hagut algun contacte nou amb Ikea? Està 
previst demanar que se’ls faci partícips d’aquestes reunions o converses ?. 
 
2. 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. 
 
3. La Sra. Navarrete demana que es prioritzin els seients a les parades d’autobús. 
 
 

Preguntes del grup municipal d’ICV 
 
1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta si pensen arreglar les tanques de 
la sala multiusos que es troben a terra? 
 
2. . 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. 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d’ICV pregunta si està prevista la instal·lació de 
plaques solars en el nou pavelló? 
 
4. El 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. 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? 
 
5. 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. 
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de les 
respostes formulades al passat Ple ordinari de 17 de novembre.  
 

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

1. La Sra. Martínez pregunta perquè no es van retirar les passarel·les de fusta de 
la platja en finalitzar la temporada de bany? Per què no s’han retirat encara els 
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mòduls de salvament de la platja de La Mota, si ja fa dos mesos que no hi ha 
servei de salvament? No és massa deixadesa? 
Ja està fet. 
 

2. La Sra. Martínez, respecte l’accés de vianants a l’entrada del CAP des 
l’Eixample pregunta: Tenen previst habilitar com cal aquest accés per facilitar 
l’arribada dels pacients al CAP? Per què no s’arreglen els espais adjacents a 
l’edifici? Es pensa habilitar un espai a prop de l’entrada per aturar-se els 
vehicles que van d’urgència al CAP? Hi ha alguna previsió per solucionar  totes 
aquestes deficiències? 
Ho estem estudiant amb el CAT SALUT que són els responsables del CAP de 
Cubelles 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

 
1. La Sra. Navarrete pregunta: Quan tindrem ordenança per a regular la 

contaminació acústica? 
La ponència tècnica ja hi està treballant.  
 

2. La Sra. Navarrete  pregunta Quin criteri es segueix en la retirada de vehicles en 
mal estat a la via pública? 
El criteri que es segueix per retirar els vehicles en mal estat a la via pública es 
aquell que marca l’article 71 del Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, que literalment diu, que es presumeix 
racionalment l’abandonament d’un vehicle en els següents casos: “quan 
romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i 
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus 
propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació”.  
 
Un cop detectat un vehicle en aquest estat, l’agent li posa un adhesiu per 
avisar al seu titular que el retiri en el termini de 72 hores i, si no ho fa, la policia 
local el retira amb la grua municipal. A partir de la retirada, s’inicia un 
procediment per tal de donar-lo de baixa d’ofici per a desguàs.  
 

3. La Sra. Navarrete pregunta quan es pensa posar bancs a totes les parades 
d’autobusos? 
L’empresa concessionària va reposant els seients de les parades amb 
marquesina a mesura que es van trencant per vandalisme.  
 

4. La Sra. Navarrete pregunta al Sr. Albet per què no assisteix a les Juntes de 
Portaveus des de que té dedicació exclusiva? 
Perquè ha coincidit les reunions amb altres obligacions a nivell municipal. 
 

5. La Sra. Navarrete demana la relació de tot el que han cobrat els membres de 
l’equip de Govern. 
En la pregunta no queda establert el període sol·licitat, per la qual cosa els hi 
facilitem la informació corresponent al mes de novembre. 
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Regidor 
Assistència NOVEMBRE (DEL 25 D'OCTUBRE AL 20 DE 

NOVEMBRE 

        

 Com.Inform Ple J.G.L J.Deliber J.portaveus C.E.C. Total 

M. Lluisa Romero i Tomás 1 1 3 2 1 0 0,00 € 

Xavier Grau i Roig 1 1 3 2 1 0 1.580,00 € 

Miguel Ángel López i Robles 1 1 3 2 0 0 1.430,00 € 

Prudència Carrasco Madrid 1 1 3 2 0 0 1.430,00 € 

Joan Albet i Miró 1 1 3 2 0 0 0,00 € 

Noemí Cuadra i Soriano 1 1 3 2 1 0 1.580,00 € 

Lluís Pineda i Gavaldà 1 1 3 2 0 0 1.430,00 € 

Joan Besos i Vilella 1 1 1 2 0 0 990,00 € 

Joan A Rodriguez i Serra 1 1 3 2 1 0 1.580,00 € 

Mònica Miquel i Serdà 1 1 0 0 1 0 520,00 € 

Jordi Coch i Datzira 1 1 0 0 0 0 370,00 € 

Narcís Pineda i Oliva 1 1 0 0 0 0 370,00 € 

Pere lleó i Gelabert 1 1 0 0 0 0 370,00 € 

Juana Navarrete i Jiménez 1 1 0 0 1 0 520,00 € 

Luís Francisco Alamán Catalán 1 1 0 0 0 0 370,00 € 

Anna Mª Martinez i Gallemí 1 1 0 0 1 0 520,00 € 

Josep Lluís Comás i Rodriguez 1 1 0 0 1 0 520,00 € 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 
 

1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV,  pregunta quines han estat les entitats 
que no han rebut les subvencions pressupostades durant els últims quatre 
anys? Quantes modificacions s’han fet de l’annex 1, detall de subvencions de 
les bases d’execució dels pressupostos, als últims quatre anys? El grup del 
teatre és el primer cop que fins ara rebrà la subvenció? Si la resposta és 
afirmativa, per què no ha rebut anteriorment aquestes aportacions? 
 
Les entitats que han rebut, o no, subvenció en els darrers quatre any són: 
2005: 
- ABPC 
- COR L'ESPIGA 
- VIA CRUCIS 
- L'ALIANÇA 
- AMICS DEL CASTELL 
- INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS 

  
2006: 
- ABPC 
- COR L'ESPIGA 
- VIA CRUCIS 
- AMICS DEL CASTELL 
- IEP 
- L'ALIANÇA (no la sol·liciten i tampoc no justifiquen la subvenció del 2005). 

  
2007: 
- ABPC 
- COR L'ESPIGA 
- VIA CRUCIS 
- AMICS DEL CASTELL 
- IEP fora de termini 
- L'ALIANÇA (no la sol·liciten) 

  
2008: 
- ABPC 
- COR L'ESPIGA 
- VIA CRUCIS 
- AMICS DEL CASTELL 
- IEP  
- LABORS DE CUBELLES (1a vegada)  
- PIZZICATO (1a vegada. Està en tràmit. L'ha demanat el dia 13/10/2008). 
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- GRUP DE TEATRE CASAL DE CULTURA (1a vegada. Està en tràmit. La 

van demanar el 18/03/08 i s'ha fet una modificació pressupostària ja que no 
estava prevista). 

 
2. El Sr. Coch, , com a representant d’ICV,  pregunta si el Govern té constància 

de que s’han fet cates al fons de la desembocadura del Riu Foix? Tenen 
autorització les persones que van entrar a fer les cates? El Sr. Coch suposa 
que la deu de donar Medi Ambient. 
Les cates que s’han realitzat es corresponen a l’inici de les obres per a la 
construcció del pont. Com és preceptiu, es disposen de tots els permisos per a 
aquesta activitat per part dels organismes competents. 
 

3. El Sr. Coch,  com a representant d’ICV,  en referència al tema d’Ikea,  pregunta 
Què és el que hi ha al respecte d’aquesta empresa que ha sortit en premsa? 
S'han mantingut converses amb l'empresa IKEA i la seva possible implantació 
a Cubelles. Continuem amb les converses dins dels plans d'expansió de la 
companyia a Catalunya. 
 

4. El Sr. Coch, com a representant d’ICV,  respecte al repetidor de Mas Trader, 
pregunta com es pensa enfocar aquest tema amb els veïns de Mas Trader? 
Comenta que hi ha converses que s’han de mantenir i en  aquest cas  són el 
responsable de comunicació i les persones que tinguin competències tant a 
nivell veïnal, com de comunicació de televisió, i demana que això no prengui un 
llarg termini, ja que no es té temps. 
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. S’han mantingut converses telefòniques amb el Sr. Narcís Romà i 
Monfà, de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, per 
tractar la situació de la cobertura de TDT de la zona que rep el senyal de Mas 
Trader, així com de la resta del municipi on també s’han identificat problemes 
de qualitat de senyal. 
 
En aquestes converses, tant telefòniques com a través de correu electrònic, 
se’ns avança que la Generalitat instal·larà un repetidor de TDT a Mas Trader i 
se’n farà càrrec econòmicament dins del seu compromís que cap municipi es 
quedi sense senyal de TDT. Tot i això, no tenim encara confirmació oficial 
escrita al respecte. 
 
Paral·lelament, l’Ajuntament ha reunit a les associacions veïnals de Mas Trader 
per informar-los del procés i de la situació del desplegament del senyal de TDT 
al municipi, entenent que no és una competència de caràcter municipal però 
que afecta a veïns i veïnes del nostre municipi. 
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En data 5 de novembre de 2008 un tècnic de l’empresa ADTEL, que està 
treballant en el desplegament de la TDT a nivell de tota Catalunya per encàrrec 
de la Generalitat va venir a fer l’esmenta’t estudi radioelèctric, les conclusions 
del qual encara no les hem rebut. 
 
En data 17 de novembre de 2008, ens informen, via correu electrònic, que 
vindran novament de l’empresa d’ADTEL per fer un estudi radioelèctric sobre 
TDT, telefonia fixa i mòbil i banda ampla per detectar les carències al municipi i 
mirar de donar solucions. Tot i que hem informat a la Secretaria que no han 
vingut, ens han traslladat que en breu es posaran en contacte amb nosaltres. 
 
En data 3 de desembre de 2008 es parla amb el sr. Romà que ens informa 
d’una campanya de promoció de la TDT que ha engegat el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat a les comarques on la 
implantació de la TDT està bastant avançada, per conscienciar a la població. A 
Cubelles aquesta campanya l’han realitzat recentment amb cartells a les 
entrades de molts edificis de diversos sectors del poble i amb cartes dirigides 
als presidents de les comunitats.  

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 00:20 hores.  


