
  Exp. 1.2.1.1  12/08 
  Legislatura 2007-2011 

  
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE 
NOVEMBRE DE 2008,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PESONAL 
(LOPD 

 
 
A Cubelles, el dia 17 de novembre de 2008, a les 20:05 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala d’exposicions CSIDE segons acord 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. 
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Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteixen, també, la Sra.  Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la 
Corporació. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
-  1.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE  20 D’OCTUBRE DE 2008 
 
La Sra. Navarrete diu que a l’acta no figuren les respostes que van formular al Ple de 
setembre. 
 
Es sotmet a votació l’acta, i s’aprova per 14 vots a favor (4 del PSC, 3 de CIU i 1 
d´ERC, 4 d’ICV, 1 d’ICb, 1 d’C-FIC), cap vot en contra i 2 abstencions (2 del PPC). 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
L’ Alcaldessa dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 

 
2.1 S’acusa  rebut del Parlament de Catalunya envers a  la moció en contra de 
l’eurodirectiva, aprovada per aquest Ple.  
 
2.2 S’informa que la Sra. Paulina Schumann, filla del fill il·lustre cubellenc Josep 
Andreu Charlie Rivel ha rebut els guardons de: 
 
- Medalla d’or de les Belles Arts, concedida pel Ministeri de Cultura. L’acte de 

lliurament va tenir lloc a A Corunya el 15 d’octubre, i va comptar amb la 
presència de l’Alcaldessa i la regidora de Promoció Cultural, Sra. Prudencia 
Carrasco.  
 

- Premi Nacional de Cultura, modalitat circ, que lliura la conselleria de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. L’Alcaldessa i la 
regidora de Promoció Cultural van acompanyar-la a l’acte de recepció, que va 
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tenir lloc a Manresa. També van assistir la Sra. Anna Martínez i altres 
personalitats de l’ Ajuntament. 

 
  
També van assistir, a tots dos actes, la Sra. Anna Martínez i altres personalitats de 
l’ Ajuntament. 

 
 

2.3 Actes del Dia Internacional contra la violència de Gènere 
 
20 de novembre de 2008 
De 17 a 20 hores 
Taller a càrrec del Consell Comarcal del Garraf al Centre Social 
“Connecta amb les teves emocions”  
Inscripcions a la Regidoria de Serveis a les Persones   
 
25 de novembre de 2008 
19.30 Hores 

 Manifest de l’Alcaldia  

 Encesa d’espelmes  

 Representació Teatral. Grup del Teatre  

 Concert Pizzicatto  
 

(*)L’ordre dels actes la regidoria encara els ha de determinar 
 

Tots aquests actes tindran lloc a la mateixa Plaça de la Vila 
 

28 de Novembre de 2008 
Visita durant el matí  a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vilanova i la 
Geltrú (visita a la Comissaria i xerrada informativa del protocol d’actuació a seguir 
en casos de violència de Gènere) 

 
A les 20 hores 

 Espectacle “ LA DONA SOLA”  a la Sala del Cinema Mediterrani  
Es tracte de monòlegs còmics, àcids i irònics, de dones que ens narraran els seus 
secrets, les seves misèries i els seus somnis. A partir de l’adaptació de quatre 
monòlegs, l’actriu interpreta el paper de diverses dones que han de  lluitar enfront  
molts i diversos problemes, amb el denominador comú que sempre ho han fet 
soles. 

 
Els monòlegs amb màgia, il·lusionisme i amb música en viu tocant el violí. 
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2.4 Jutge de pau 
El titular del Jutjat de Pau de Cubelles, ***, ha comunicat a l’Alcaldia la seva 
renúncia al càrrec per motius personals. Malgrat tot, *** s’ha posat a disposició del 
Consistori per seguir en el seu càrrec fins que es cobreixi aquesta plaça, 
mitjançant la corresponent convocatòria pública. 
 
En data 28 d’octubre, i mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 869/08, es resol 
aprovar  la convocatòria pública per a cobrir la vacant de jutge/ssa de pau del 
terme municipal de Cubelles. 

 
Els veïns o veïnes d’aquest municipi que estiguin interessats en el càrrec, que 
reuneixin les condicions legalment establertes i no estiguin incursos en les causes 
d’incompatibilitat previstes a la Llei Orgànica del Poder Judicial, presentaran a la 
Secretaria General de l’Ajuntament sol·licitud per escrit en el termini d’un mes, 
comptat des de l’endemà de la publicació de l’actual Edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. La documentació necessària per optar a aquest càrrec es 
pot consultar al web municipal. 
 
Crec poder parlar en nom de tot el Consistori quan li agraeixo públicament al 
*** la seva tasca al capdavant del Jutjat de Pau del nostre municipi. La seva 
ha estat una dedicació exemplar i li desitgem tota la sort en la nova etapa que 
ara inicia.  
 
2.5  Visita dels avis de Centelles 

Els membres del Casal d’Avis de Centelles visitaran el terme municipal de 
Cubelles el proper 21 de novembre, dins del programa d’intercanvis de casals 
d’avis de la Diputació de Barcelona, que porta el títol de Tens molt per veure. 
La jornada és la tornada a la visita que els avis cubellencs van realitzar a la 
població de l’Osona el passat 28 de maig.  
 

      2.6  Reunions amb empreses per incentivar l’ocupació  
Finalment, en algunes informacions de premsa s’han fet ressò de la trobada 
d’aquest Equip de Govern amb algunes empreses interessades en instal·lar-se 
al nostre municipi, com a mesura per incentivar l’ocupació dins del terme 
municipal. 
 
Aquesta i altres trobades que es puguin anar realitzant estan encaminades a 
trobar noves fonts econòmiques que ens permetin deixar de ser el municipi de 
la comarca del Garraf amb la taxa d’atur més elevada. 
 

En aquests moments de la sessió s’incorpora la Sra. Cuadra. 
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Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2007-2011  núm. 773 a 892/2008. 
 
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. 753/2008, 767/2008, 
768/2008,  770/2008, 782/2008, 785/2008, 797/2008, 812/2008, 839/2008, pels quals 
es resol temes de personal.  

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 

 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE LA CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A *** 
AMB SEGONA ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT. 
 
Atès que ***. amb DNI * és funcionària interina de l’Ajuntament de Cubelles des del dia 
1 d’octubre de 2008, de l’Escala d’administració especial, subescala Tècnica del cos 
Superior, i desenvolupa les seves tasques com Arquitecte, del Grup de Titulació A1. 
 
Vista la sol·licitud presentada amb data * i número de Registre General d’Entrada */*, 
en la qual *** sol·licita la compatibilitat amb activitat privada com a formadora en un 
curs d’Autocad, activitat a realitzar dilluns i dimecres de 19:30 hores a 22:15 hores. 
 
Vist l’informe número 180-08 del Departament de Recursos Humans. 
 
Atès que la segona activitat per la qual *** demana la compatibilitat no incorre en 
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causa d’incompatibilitat legal, i no afecta a la seva jornada de treball en aquest 
Ajuntament. 
 
Vist allò que diu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. 
 
Atès que el reconeixement de compatibilitat o la declaració de la incompatibilitat és 
competència del Ple de la Corporació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de novembre de 
2008; 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 
PRIMER.- Concedir a ***l’autorització de compatibilitat amb activitat privada per al 
desenvolupament d’activitat privada com a formadora en curs d’Autocad, durant la 
jornada de dilluns i dimecres, de 19:30 hores a 22:15 hores. 
 
SEGON.- Determinar que  l’autorització donada al punt primer quedarà sense efectes 
en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic. 
 
Se sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.  

 
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX I – DETALL DE 
SUBVENCIONS - DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2008, EXPEDIENT 2222/13/08. 
 
Atès que és necessari dur a terme la modificació d’acord amb la proposta realitzada 
per la regidora de Promoció Cultural, Sra. Prudencia Carrasco i Madrid,  en el sentit de 
modificar l’annex I – Detall de subvencions, de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’Ajuntament de Cubelles per l’exercici 2008. 
 
Atès que és necessària l’adequació de les Bases d’Execució del Pressupost en quan a 
les subvencions nominatives recollides i a la que es proposa recollir.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de novembre de 
2008; 
 
Vist el que preveu la normativa vigent, la proposta de la Regidoria d’Hisenda, 
Planificació i Serveis Externs i l’Informe d’Intervenció núm. 57/08, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’annex I – Detall de subvencions, de les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2008, relatiu a les subvencions recollides 
nominativament en el sentit següent: 
 

Subvencions Entitats    

60 451 470.00 PROMOCIÓ CULTURAL Inicial Modificació Final 

    Societat l'Aliança 1.600,00 -1.000,00 600,00 
    ... ... ... ... 

      Grup de Teatre Casal Cultura 0,00 1.000,00 1.000,00 

 
 

 

Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

La Sra. Prudencia Carrasco explica que dins el pressupost estan consignades de 
forma nominativa , que hi havia una consignació per a la Societat l’Aliança de 1.600 € i 
que en aquests moments l’Aliança no ha demanat cap tipus de subvenció i en canvi el 
Grup de Teatre del Casal de Cultura ja s’ha constituït com a associació sense ànim de 
lucre i creu que necessita d’aquesta subvenció pel seu manteniment. De la quantitat 
de 1.600 € que tenia l’Aliança, es destinen 1.000  € al grup de teatre. 
 
La Sra. Martínez diu que s’abstindran de votar perquè no saben quina partida  és la 
més adequada per a treure aquests diners, si modificar aquesta quantitat o una altra o 
si ha de ser aquesta quantitat o una altra. Aprofita per demanar al Govern que es 
sumin tots els esforços que calgui amb la nova Junta Directiva de l’Aliança, perquè 
aquesta societat torni a ser un punt de referència i de retrobament per a tots els 
vilatans. 
 
La Sra. Miquel comenta que sempre s’han abstingut en el que fa referència a les 
modificacions de pressupost i que aquest cop també serà així, ja que entén que 
encara que la subvenció de l’Aliança no ha estat demanada fins ara, segurament amb 
aquesta nova Junta es tornarà a demanar. Continua dient que durant els anys 2006 i 
2007 tampoc es van donar les subvencions a l’Aliança i no es van fer modificacions de 
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pressupost i vol saber on va anar aquesta subvenció dins de les partides de la 
Regidoria  de Promoció Cultural. Finalitza dient que el que no es pot fer és treure d’una 
entitat per a donar-li a una altra. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU , 
1 d´ ERC, 2 del PPC), cap vot en contra i 6 abstencions (4 d’ ICV, 1 d’ ICb i 1 EC-FIC). 
 
REGIDORIA DE HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS EXTERNS 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL QUE HA DE REGIR EN 
L’EXERCICI 2009 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2008, va 
acordar l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals, acord que ha estat publicat 
al BOP de Barcelona de data 23 d’octubre de 2008, i exposat al taulell d’anuncis de la 
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 17.1, del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar el calendari fiscal per a la recaptació tributària de l’any 
2009, fent la diferenciació entre tributs delegats i no delegats, donat que no han estat 
delegats la totalitat dels tributs que es meriten periòdicament. 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 10 de novembre de 
2008; 
 

En virtut de les atribucions que tinc conferides, d’acord amb l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 
proposo al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2009 en quan a 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma següent: 

A) EL TERMINI D’INGRÉS  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.  
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
IBI NATURALESA URBANA I CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
1r pagament (50%).- Període voluntari.   Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
2n pagament (50%).- Període voluntari.  (*) Del 31 de juliol al 2 d’octubre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 05/06/09 
 
IBI NATURALESA RÚSTICA 
 
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Període voluntari. Del 2 de febrer al 2 d’abril 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Període voluntari. Del 2 d’octubre al 4 de desembre. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA 
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA (GUALS) 
  
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
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B) LES MODALITATS, LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 

D’acord amb la Guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament. 
  
C) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
SEGON.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2008 en quan a 
tributs no delegats establint els terminis de pagament en període voluntari de la 
forma següent: 

A) EL TERMINI D’INGRÉS  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PUBLIC I INDUSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS  (MERCAT) 
 
Període voluntari. Del 3 d’abril al 4 de juny 
 
B) LES MODALITATS D’INGRÉS 
 
A qualsevol agència de l’entitat col·laboradora 
 

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

 
 
C) ELS LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
A qualsevol de les agències de l’entitat col·laboradora, en horari bancari d’obertura al 
públic. 
 
D) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
TERCER.- Publicar l’EDICTE d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la 
Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
El Sr Grau explica que la proposta de modificació és molt lleu i atenent a dos criteris. 
Diu en els períodes establerts en els últims anys no s’ha detectat una especial 
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problemàtica per part dels veïns sobre aquest calendari i proposa avançar l ’impost 
dels vehicles, que quedaria fixat entre el 2 de febrer i el 2 d’abril, a fi de separar-lo del 
gruix d’impostos que segueixen centrats entre els mesos de juny i agost. 
 
El Sr. Alamán destaca l’error que hi ha en aquest punt, justament en l’apartat de 
l’acord segon, on diu : “Aprovar el calendari que ha de regir en l’exercici 2008” on hi 
hauria de dir “Aprovar el calendar que ha de regir en l’exercici 2009” 
 
El Sr. Grau respon confirmant que es tracta d’un  error. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 15 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC, 4 d’ ICV, 1 d’ICb i 1 EC-FIC), cap vot en contra i 2 abstencions (2 del PPC). 
 
 8. ALTRES TEMES 

 8.1 “APROVACIÓ, SI ESCAU , DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE CUBELLES A LA PARCEL·LA 
D’EQUIPAMENTS DELIMITADA PER L’AVINGUDA 11 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. 
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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. 
 
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). 
1.   

… 
4.  Dins del Sistema General d'Equipaments Col·lectius es poden establir els següents 

usos: 

                                            
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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a. Docent: Amb possibilitat de centres maternals i pre-escolar, EGB, BUP, 
formació professional, així com instal·lacions annexes. 

b. Esportiu: instal·lacions cobertes o a l'aire lliure, destinades a la pràctica de les 
diferents especialitats esportives. 

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

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

j. 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: 
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· 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. 

2. 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. 
1.   

…. 
 

6. 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. 
 
TERCER.- Trametre còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 

L’alcaldessa diu que després de l’aprovació inicial i un cop passat el termini per a 
formular al·legacions es proposa la seva aprovació provisional. 
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La Sra. Miquel pregunta si aquest tema no es pot deixar pel proper ple i abans parlar-
ho a la Comissió Informativa. 

L’alcaldessa reitera que el que es vol és aprovar-ho provisionalment, i que a 
l’aprovació inicial no hi ha hagut al·legacions. 

La Sra. Miquel diu que , en aquest cas, no votaran una urgència. 

El Sr. Comas diu que se’ls està demanant l’aprovació però que la documentació se’ls 
ha lliurat en aquests moments. 

Finalment s’acorda passar el punt al proper Ple. 

 

IV. PART DE CONTROL 
 
9. MOCIONS 
 
9.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER A 
DEMANAR EL CUMPLIMENT DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoción de la Autonomía personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia va entrar en vigor l’1 de gener de 
2007. 
 
Aquesta llei regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el qual col·laboren i hi 
participen l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les 
Administracions Locals. 
 
Després de mesos de retard en la aplicació de les prestacions recollides a aquesta 
Llei, ara les diferents administracions han començat a trobar excuses per aturar les 
expectatives legítimes generades per la nova legislació. 
 
El projecte de llei de pressupostos de l’Estat pel 2009 és totalment insuficient per 
complir amb els objectius que estableix la norma, la qual cosa representa no oferir a 
les comunitats autònomes els recursos indispensables per atendre les expectatives de 
serveis que la Llei de Dependència ha creat entre molts ciutadans. Amb els recursos 
que planteja el Govern d’Espanya no es podrà portar a la pràctica la llei de 
Dependència, al reduir-se els diners que rebran les Comunitats Autònomes per 
atendre les persones dependents el 2009, que havien estat prèviament acordades 
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(l’Administració Central i les Autonòmiques haurien d’aportar el 50% del total). 
 
Per aquests motius que els regidors del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya presenta al PLE de l’Ajuntament de Cubelles l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1) Reclamar l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a que defensi 
davant del Govern de l’Estat el compliment íntegre del calendari i del finançament 
establert per al desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de dependència. 
 
2) Instar al Govern de la Generalitat, tots els tràmits necessaris per fer efectives les 
prestacions a les que tenen dret les 71.740 persones que han estat valorades pels 
equips d’avaluació del grau de dependència, de les quals 60.270 tenen un grau 3 
(nivell 1 o 2) o un grau 2 de nivell 2, què són els graus que actualment ja haurien 
d’estar coberts. 
 
3) Instar al Govern de la  Generalitat, la disposició dels recursos necessaris per poder 
atendre l’any 2009 a totes les persones amb un grau de dependència II, nivell 2, tal i 
com estava previst en el calendari de desplegament de la Llei. 
 
4) Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Polítics representants al Parlament de Catalunya i a les entitats i associacions del 
nostre municipi. 
 
El Sr. Alamán diu que si s’exerceix la política de manera vocacional, com hauria de fer 
tothom, aquesta moció no hauria de tenir cap problema, si la preocupació fos de veritat 
per les persones més necessitades, que és una moció presentada en clau humana. 
Explica que es tracta de recordar al Govern Central que s’hauria de fer un esforç en el 
tema dels pressupostos per al 2009 en matèria de protecció de les ajudes per a les 
persones més necessitades. Afegeix que hi hagut alguns fets recents que han suposat 
modificacions, que arrel d’una moció presentada pel Partit Popular al Parlament de 
Catalunya, el passat divendres, el Parlament ha aprovat aquesta moció sense cap 
tipus de retrets al Govern de la Generalitat. Diu que després de l’aprovació per part del 
Parlament de Catalunya per a requerir al Govern de Madrid la dotació de més fons, i la 
revisió dels graus de discapacitat, no procedeix ja l’aprovació pel Ple municipal, perquè 
ja ha estat aprovada per la màxima institució parlamentària, i per tant diu que s‘hauria 
de retirar la moció. 
 
El Sr. Serra explica que la Generalitat de Catalunya ha aportat al Pla de Dependència 
370 milions d’euros, i l’Estat Espanyol 113 milions d’euros. Explica que la llei diu que 
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tots dos han d’aportar el mateix i per això diu que si es continua amb la mateixa 
previsió, l’any 2011 la proporció passarà a ser que la Generalitat  pagarà el 81% i 
l’Estat Espanyol el 19%. 
 
El Sr. Alamán diu que ni el Govern Central ni el de la Generalitat pensen complir 
aquesta Llei de la Dependència. 
 
Es sotmet a votació la retirada de la moció. 
 
La Moció queda retirada de l’ordre del dia per 16 vots favorables ( 4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d’ERC, 4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció 
(1d’Icb). 
 
9.2 MOCIÓ PER MOSTRAR REBUIG A LES ARMES NUCLEARS I DONAR 
SUPORT A LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU. 
 
Atès que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau, 
liderada pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, crea una xarxa per a la prohibició de les 
armes nuclears i a favor de la pau. 
 
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat 
formalment el seu recolzament al Programa per promoure la solidaritat entre les ciutats 
en relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder eliminar 
aquest tipus d’armes a l’horitzó del 2020. 
 
Donat que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa. 
 
Atès l’objectiu desitjable que el Govern Català, en la mesura de les seves possibilitats, 
jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels 
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes 
nuclears. 
 
Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la 
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per l’abolició total de les armes 
nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la 
consciència sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament. 
 
És per això que els Grups Municipals sotasignats proposen al Ple l’adopció dels 
següents: 
 
    ACORDS 
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Primer.- Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar suport a 
la Xarxa d’alcaldes per la Pau. 
 
Segon.- Dur a terme els tràmits necessaris per entrar a formar part d’Alcaldes per la 
Pau. 
 
Tercer.- Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la 
Xarxa, per a recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació de 
la ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears. 
 
Quart.- Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir l’exemple 
d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde d’Hiroshima per acabar amb 
l’amenaça de les armes nuclears. 
 
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern 
Central i a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
 
L’Alcaldessa explica la proposta 
 
Se sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.  
 
 
9.3 MOCIÓ PER DECLARAR EL PATÍ CATALÀ, TAMBÉ CONEGUT COM A PATÍ 
DE VELA, EMBARCACIÓ GENUÏNA DE CUBELLES. 
 
 
Els grups municipals del Municipi de Cubelles, a instàncies del Club Marítim Cubelles i 
de l’Associació Internacional de Patins a vela presenten a l’Ajuntament Ple, la següent 
 
Moció per declarar el Patí català, també conegut com a Patí de vela, embarcació 
genuïna de Cubelles 
 
El Patí català, també anomenat Patí de Vela, és una embarcació de vela lleugera que, 
en la seva versió esportiva, es considera un catamarà especial que configura, per si 
mateix, una classe pròpia,degudament reconeguda per totes les federacions de vela. 
Aquesta embarcació és originària de les costes de la nostra comarca i deriva de l’antic 
patí de rem de doble pala que es va popularitzar a les nostres platges cap a finals del 
segle XIX i principis del XX. 
 
Entre el Club Natació Barcelona i el Club Natació Badalona, es reparteix la paternitat 
d’aquest exitós enginy que va veure la llum, finalment homologat l’any 1942 a partir del 
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model dissenyat pels germans Lluís i Emili Mongé. 
 
L’any 1944 es va organitzar el primer campionat d’Espanya, que va guanyar el  Lluís 
Monge. Des d’aleshores s’ha vingut celebrant de forma ininterrompuda fins enguany, 
que se’n celebrarà la 66ª edició, fita que suposa un nou rècord d’aquesta embarcació, 
tan genuïnament catalana, que ja és actualment la classe esportiva de vela lleugera en 
actiu més antiga de l’estat espanyol, mentre que al món ho és juntament amb la 
veterana Snipe. Durant aquests anys, molts ciutadans de Cubelles han estat campions 
de Patí en al categoria sènior o en la categoria júnior, arribant a podis del campionat 
d’Espanya i d’Europa. 
 
Cap altra classe en l’esport de la vela a l’estat espanyol ha organitzat tants campionats 
de Catalunya i d’Espanya com la classe patí, que és reconeguda per tot el món de la 
vela com un dels seus referents històrics. La Copa d’Europa de patí ja s’ha consolidat 
també, com un clàssic en el calendari de competicions internacionals des que 
l’Associació Deportiva Internacional de Propietaris de Patins de Vela (ADIPAV) en va 
impulsar la seva primera edició l’any 2001 a la Rochelle. 
 
Les característiques singulars del Patí Català el fan absolutament únic en la seva 
especialitat i és un model admirat arreu on competeix. En l’actualitat hi ha flotes 
consolidades a més de  Catalunya ( on és l’embarcació de vela lleugera que té més 
llicències i organitza més regates i té més participants de totes les que hi ha ) a les 
Illes Balears al País Valencià, a Andalusia, a França i a Bèlgica. A més es tenen 
localitzats patins en actiu a llocs tan diversos i distants com Califòrnia, Mèxic, Cuba, 
Argentina, Alemanya, Holanda, Itàlia i Austràlia. 
 
Al marge dels aspectes més esportius vinculats a la competició, el Patí és, de llarg, 
l’embarcació de vela lleugera més popular i més coneguda i que compta amb més 
adeptes al llarg de tota la costa catalana. 
 
Amb tots aquests precedents, podem afirmar que el Patí Català és una embarcació 
indiscutiblement catalana i fortament lligada a la ciutat. Essent una embarcació que 
disposa d’una enorme vitalitat i una personalitat que la fan única, s’ha convertit en un 
referent clàssic, reconegut i respectat internacionalment en el món de la vela, en el 
que sempre es fa patent la seva vinculació amb la nostra ciutat. 
Per tot això, i perquè el Patí  Català, és ja tot un símbol de Cubelles i forma part del 
nostre patrimoni cultural, social i esportiu, es proposen els següents 
 

ACORDS 
 

1- Declarar el Patí Català, també conegut com a Patí de vela, EMBARCACIÓ 
GENUÏNA DE CUBELLES. 



  Exp. 1.2.1.1  12/08 
  Legislatura 2007-2011 

  
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

2- Impulsar polítiques encaminades a la protecció d’aquesta embarcació, 
mitjançant la col·laboració amb les entitats i clubs de la ciutat que en fomentin 
el seu coneixement i pràctica. En aquest sentit, l’Ajuntament donarà suport de 
manera especial, en la mesura de els seves possibilitats i disponibilitats, a 
aquelles accions, events esportius, campanyes de promoció o de formació que 
les entitats facin, en relació al coneixement i la pràctica de l’esport del Patí de 
Vela. 

3- Impulsar i promoure el coneixement d’aquest element patrimonial esportiu i 
social que representa el Patí Català, per part de la població de Cubelles, en 
especial, als centres escolars. 

4- Difondre de forma preferent l’activitat esportiva del Patí de Vela a través dels 
mitjans de comunicació locals. 

5- Promoure el patí català com un element d’atractiu turístic i esportiu de 
Cubelles, a través de la seva inclusió en les campanyes de promoció de la 
ciutat i la seva reproducció en els objectes promocionals distintius que la ciutat 
atorga. 

6- Comunicar aquests acords a les entitats i organismes que es relacionen i 
publicar-los al butlletí municipal. 

   1. Club Marítim Cubelles 
   2. Federació Catalana de Vela 
   3. Associació Esportiva Internacional de Propietaris de Patins de   
       Vela (ADIPAV) 
   4. Real Federación Española de Vela 
   5. Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 
   6. Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
   7. Consejo Superior de Deportes 
   8. Tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya 
 

Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament acordarà allò que estimi més adient. 
 

 
L’alcaldessa explica la proposta 

 
Se sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.  

 
 
9.4 ALTRES MOCIONS. 
 
- No n’hi ha. 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
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Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
 

1. La Sra. Martínez, respecte l´anunci de la possible instal·lació d’una nova botiga 
d’Ikea al municipi, prega que sigui una prioritat, dins de les gestions de govern, 
i que es sumin tots els esforços que calgui per què això sigui una realitat. 

 
2. La Sra. Martínez prega  que les preguntes es contestin seriosament, perquè en 

el Ple del dia 15 de setembre van preguntar el criteri amb el que s’havia 
replantat un cítric a la zona on tot són troanes i comenta que  la resposta que 
els van donar no era ni seriosa ni responsable. 

 
3. La Sra. Martínez fa referència al desnivell del tram final del costat esquerra de 

la vorera del carrer Nou, anant cap el cementiri, i prega que s’eliminin aquests 
desnivells i reomplir-ho amb terra o bé que s’instal·li una protecció per evitar les 
caigudes. 

 
4. La Sra. Martínez, respecte els fanals d’enllumenat públic que tenen uns suports 

de ferro, rovellats en molts casos, per a banderoles publicitàries, prega que es 
retirin tots els suports, i que en el futur s’obligui els responsables de noves 
campanyes publicitàries a retirar els suports en el mateix moment que es retirin 
les banderoles publicitàries. 

 
Precs del grup municipal del PPC 

 
1. La Sra. Navarrete prega que el Govern sigui més explícit en les respostes que  

dóna. 
 

2. La Sra. Navarrete diu que el PPC es dirigirà al Síndic de Greuges per a expressar-
li la queixa de que des del mes de maig el PPC està demanant els estudis tècnics 
realitzats per l’Ajuntament i no se’ls hi està fent  arribar. 

 
Precs del grup municipal d’ICV 

 
1. El Sr. Coch, com a representant d´ICV, fa referència al Ple passat, en el que va 
haver-hi una pausa i la gent que escoltava el Ple per Ràdio Cubelles no  va ser 
informada d’aquesta pausa ni del per què. Prega a la part responsable de comunicació 
que això no torni a passar. 

 
    La Sra. Alcaldessa comenta que es va inaugurar tot l’equip  
    de megafonia i que es van tenir problemes perquè sense   
    donar-se’n no s’estava radiant , per tant no va ser un   
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    problema d’informació sinó d’adaptació del nou equip i   
    demana disculpes. 
 
 

2. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  considera que el Sr. Serra no hauria 
d´ haver fet aquelles declaracions públiques; recorda que s’està fent un Pla 
General i que la zona de Les Salines ja no és zona industrial sinó més aviat 
comercial i prega que es busqui un consens sobre on han d’estar ubicades les 
empreses, ja que el treball és necessari però l’ordenament del territori de 
Cubelles també.   

 
Preguntes del 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 
mòduls de salvament de la platja de La Mota, si ja fa dos mesos que no hi ha 
servei de salvament? No es massa deixadesa? 

 
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? 

 
Preguntes del Grup municipal del PPC 

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

contaminació acústica? 
 

2. La Sra. Navarrete  pregunta Quin criteri es segueix en la retirada de vehicles 
en mal estat a la via pública?   

   
3. La Sra. Navarrete pregunta Quan es pensa posar bancs a totes les parades 

d’autobusos? 
 

4. La Sra. Navarrete pregunta e al Sr. Albet per què no assisteix a les Juntes de 
Portaveus des de que té dedicació exclusiva? 

   
5. La Sra. Navarrete demana la relació de tot el que han cobrat els membres de 
l’equip de Govern. 
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Preguntes del 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? 

    
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  

 
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?   
 
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. 

 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de les 
respostes formulades al passat Ple ordinari de 20 d’octubre.  

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

 
1. La Sra. Martínez diu que al C/Josep Irla  hi ha vuit jardineres que estan mortes 

o molt malmeses i pregunta per què no s’ha fet el manteniment de jardineria? 
Qui supervisa la feina de les empreses de manteniment?  
Des dels Serveis Tècnics s’ha comprovat que aquestes jardineres no estan 
incloses en el contracte de manteniment de zones verdes municipals 
formalitzat per l’antic equip de govern per la qual cosa es prendran les mesures 
oportunes. 
 

2. La Sra. Martinez diu que a les obres d’urbanització de l’entorn del Poliesportiu 
encara no funcionen els fanals de l’enllumenat públic i pregunta per què encara 
no es connecten després de tres mesos d’estar instal·lats? 
L’empresa constructora ADEC està finalitzant les instal·lacions.  
També està pendent que l’empresa constructora ADEC ens passi la 
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documentació perquè puguem donar d’alta la instal·lació i contractar-la. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
 

1. La Sra. Navarrete en referència al decret d’alcaldia núm. 742, la factura 
40/2008 per un import de 66.037,14 €, es pot facilitar còpia de la factura? On 
ha estat destinada? 
El decret esmentat aprova una relació de factures, no una única factura, que 
són imputades a diferents regidories i per tant no tenen una destinació única. 
És per aquest motiu que, sol·licitant la corresponent cita al Departament 
d’Intervenció, poden consultar totes les factures que es relacionen. 
 
Relació núm. 40/2008, de data 23 de setembre, les quals corresponen a 
diverses despeses contemplades en diferents partides del pressupost vigent, 
que s’eleven a la quantitat de 66.037,14€ (seixanta-sis mil trenta-set euros amb 
catorze cèntims) i amb els números de registre següents: 204, 1037 a 1039, 
1111, 1198, 1219, 1260, 1280, 1308, 1318, 1391, 1426, 1438, 1455, 1456, 
1461, 1462, 1485, 1516, 1521, 1525, 1532, 1545, 1557, 1563, 1594, 1614, 
1629, 1675, 1676, 1683, 1684, 1688 a 1691, 1696, 1698, 1702, 1705, 1706, 
1717, 1718, 1732, 1760, 1771, 1777, 1779,1789, 1822, 1825, 1826, 1841, 
1842, 1848, 1898, 1899, 1901 a 1903, 1916, 1917, 1943, 1947 a 1949, 1953, 
1954, 191, 1963 a 1965, 1967 a 1975, 1977, 1978, 1980 a 1989, 1991, 1992, 
1994 a 2000, 2010, 2011, 2016 a 2035, 2059, 2063, 2064 i 2109. 
 

2. La Sra. Navarrete en referència al decret d’alcaldia núm. 743, la factura   
42/2008 per un import de 6.670,38 € pregunta si es pot facilitar còpia de la 
factura? On ha estat destinada? 
El decret esmentat aprova una relació de factures, no una única factura, que 
són imputades a diferents regidories i per tant no tenen una destinació única. 
És per aquest motiu que, sol·licitant la corresponent cita al Departament 
d’Intervenció, poden consultar totes les factures que es relacionen. 
 
Relació núm. 42/2008, de data 23 de setembre, les quals corresponen a 
diverses despeses contemplades en diferents partides del pressupost vigent, 
que s’eleven a la quantitat de 6.670,38€ (sis mil sis-cents setanta euros amb 
trenta vuit cèntims) i amb els números de registre següents: 1692, 1851, 1852, 
1879, 1880, 1881, 2102 i 2106. 
 

3. La Sra. Navarrete pregunta per què no hi ha llum al carrer Onze de Setembre? 
L’empresa constructora ADEC està finalitzant les instal·lacions.  
També està pendent que l’empresa constructora ADEC ens passi la 
documentació perquè puguem donar d’alta la instal·lació i contractar-la. 
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4. La Sra. Navarrete comenta que la parada de bus que es troba al poliesportiu es 

inaccessible i pregunta si està prevista una solució? 
S’ha demanat a la regidoria d’Obres i Serveis si hi ha prevista alguna millora en 
aquesta zona i, en cas contrari, la regidoria de Dinamització Econòmica i 
Comerç farà una proposta en aquest sentit. 
 

5. La Sra. Navarrete pregunta quan estaran finalitzades les obres d’accessibilitat a 
la platja de Cubelles? Està previst fer tot el que es va anunciar? 
Les obres estan pràcticament enllestides, a manca de petits detalls. Tot el 
mobiliari nou, dutxes i rentapeus inclosos, s’han retirat perquè no es malmeti 
durant la temporada hivernal.  
Seguim treballant pel benestar de les persones amb problemes de mobilitat. 
 

6. La Sra. Navarrete pregunta si es farà algun tipus de manteniment a les platges 
a l’hivern? 
Sí, el servei contractat de neteja i manteniment de platges té un servei de 
manteniment la resta dels mesos de l'any. 
 

7. La Sra. Navarrete pregunta si tenen previst posar seients a totes les parades 
de autobusos? 
Tenim previst amb la companyia HIFE seguir instal·lant marquesines i seients. 
 

8. La Sra. Navarrete pregunta per què no s’ha construït a l’entorn del poliesportiu 
un pas de vianants adequat? Quin arquitecte ha elaborat un projecte sense 
tenir en compte l’accessibilitat? Quin tècnic municipal ha visat   l’obra? A càrrec 
de qui serà l’adequació, de l’empresa adjudicatària o de l’ajuntament? 
Les obres encara no estan acabades i ja està previst a projecte els passos de 
vianants elevats. El redactor del projecte i director de les obres és ***, 
l’empresa constructora és ADEC BUILDING FACTORY i el tècnic responsable 
de l’expedient és l’arquitecte municipal i cap dels serveis tècnics. L’Ajuntament 
no visa els projectes, això ho fan els col·legis professionals. 
 

9. La Sra. Navarrete comenta que a les obres de l’avinguda Onze de Setembre, 
les que estan més properes al poliesportiu, s’ha fet un carril bici però no han 
tingut en compte als deficients visuals i pregunta quin arquitecte ha elaborat el 
projecte d’un carril bici, en una zona que hauria d’haver estat accessible? Quin 
tècnic municipal a visat l’obra? 
Les obres esmenades formen part del mateix projecte de la pregunta anterior. 
El carril bici té un paviment diferent al de la resta de la vorera, amb el que els 
deficients visuals poden detectar-lo en qualsevol moment. 
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10. La Sra. Navarrete comenta que els alumnes de l’IES han presentat una 
instància on es queixen de l’estat lamentable de la biblioteca i reclamen un lloc 
per poder estudiar. Com està aquest tema? 
Ja s’ha concertat una entrevista amb els sol·licitants per atendre la seva 
reclamació. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 

 
1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta en referència al síndic de 

greuges, si el govern té constància de les queixes que els ciutadans de 
Cubelles han presentat al síndic de greuges? De quin tipus són aquestes 
queixes? 
La Sra. Alcaldessa respon que el síndic de greuges el que fa una vegada obra 
l’expedient es enviar la instancia per a que l’ajuntament la pugui respondre. 
Sobre la tipologia de les queixes presentades, són  

 
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, respecte els guals pregunta si el govern 

sap des de quan no s’ha fet un estudi de guals? Quin parc mòbil té Cubelles? 
Quina quantitat d’altes de guals té Cubelles? Quina és la quantitat d’euros que 
es recapta de l’ordenança de guals actualment? Quan pensa fer el govern un 
estudi de guals? Es pot sancionar un vehicle estacionat davant d’un gual que 
no està al dia del pagament? És valida una placa de gual pintada o adquirida 
en un establiment públic? 

3.  És correcta i legal que les entrades dels guals, les pintin de groc els propietaris 
encara que no estigui al dia del pagament? Es pot sancionar al propietari si 
pinta de groc l’entrada del seu garatge sense permís? Quin es el responsable 
de pintar els guals l’ajuntament o el propietari? 
No tenim dates de l’anterior estudi de guals realitzats. En l’actualitat, el 
departament d’Obres i Serveis està treballant en la implantació d’un nou 
sistema de guals que permetrà, una vegada s’hagi fet tota la substitució de 
plaques i s’implanti el xip amb les dades a cadascuna de les noves plaques 
l’inventari de guals actius en l’actualitat. A més, es procedirà a requerir la 
sol·licitud de llicencia a aquells guals que no estiguin al corrent i, per tant, tindre 
controlats la totalitat d’accessos de vehicles del municipi. 
 
Segons les dades facilitades per l’OGT de la Diputació de Barcelona, en el pre 
padró 2009 –els vehicles que hi havia el 2008 més les modificacions- hi 
consten 7.966 vehicles, dels quals 199 estan exempts de pagar l’IVTM. 
 
Actualment (any 2008) consten 849 altes de guals en el municipi de Cubelles 
amb una recaptació de 90.362,99 €.   
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Des del departament d’Obres i Serveis entenem que un gual que no està al 
corrent de pagament no requereix que s’actuï sobre els vehicles que 
obstrueixen l’accés o sortida de l’aparcament.  
 
Només seran vàlides les plaques de gual adquirides a l’Ajuntament en el 
moment d’atorgament de llicencia o substitució de la placa. Amb el nou tipus de 
placa s’intenta evitar la col·locació de plaques no acords a la normativa. Els 
propietaris no podran senyalitzar horitzontalment un gual (pintar) si no es 
troben al corrent de pagament. A més hauran de sol·licitar permís per la 
senyalització i liquidar la taxa per a que l’Ajuntament realitzi les tasques de 
senyalització.  
 
Fins ara els responsables de senyalitzar horitzontalment el gual eren els 
propietaris però actualment es dona l’opció als sol·licitants que sigui 
l’Ajuntament qui ho faci, per tal de no endarrerir més la concessió de llicències. 
En cas que es realitzi alguna actuació sense permís (senyalització horitzontal) 
la potestat sancionadora s’executarà mitjançant el procediment establert en el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.   
 

4. El Sr. Coch, com a representat d’ICV, pregunta en quina fase es troba la 
construcció del port esportiu? Ens pot explicar el govern el contingut de la 
reunió mantinguda amb el Dept. de ports? Quina actitud té la empresa que ha 
de construir el port davant de la demora, atesa la manca d’obra pública en la 
nostra comarca? 
La concessió i la construcció del port esportiu és competència de la Generalitat 
de Catalunya. En la reunió mantinguda amb la Secció de Ports del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya es van tractar els aspectes relatius a la transferència de 
competències entre el Ministeri i la Generalitat sobre aquesta matèria. 
 

5. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta respecte a l’arranjament de les 
voreres a Cubelles, per què el govern no fa complir aquesta llei, i permet que 
algunes voreres estiguin encara per arranjar? 
Des del departament d’Obres i Serveis s’està procedint a arranjar aquelles 
voreres que es troben en mal estat. Tot i això, no s’actuarà en aquells sectors 
en que es té la intenció d’actuar integralment en tasques de re urbanització 
(passeig Vilanova i entorn,...). 
 
A més, des del departament de Medi Ambient, s’està procedint al requeriment 
de neteges de solars i l’aplicació de l’article 30 del PGOUM pel que respecta a 
tancament de parcel·les i l’execució de les voreres.  
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6. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta respecte el tema de 

recaptació, que fa més de 6 mesos que el govern hauria d’haver informat a 
l’oposició de l’informe que havia fet l’Organisme Tributari de la DIBA sobre 
recaptació. Pregunta quan es pensa ensenyar aquest document a l’oposició? 
Quan es pensa treballar aquest tema? 
L’assumpte s’està treballant d’acord amb les propostes de la Junta de 
Portaveus de data 12 de novembre de 2008.  

7. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta que va demanar que les 
preguntes es passessin informàticament i que l’alcaldessa va dir que de 
moment només es faria en paper i pregunta Per què creu que no s’han de 
donar informàticament tot i que es donin en paper? 
Perquè formen part de l’acta de la sessió plenària. 

 
8. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, respecte a l’accessibilitat del CAP 

comenta que no hi ha aparcaments per a minusvàlids i que si hi ha és fora del 
CAP, que agrairia que si hi ha aparcaments de minusvàlids dins del CAP és 
mantingui lliure. 
Es tindrà en compte aquest prec. 

 
9. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta que a la plaça Corral d’en 

Cona actualment s’ha habilitat i s’ha fet un bon arranjament però que hi ha una 
sèrie d’incompatibilitats, demana que hi hagi una separació entre els diferents 
espais lúdics. 
S’està valorant la possibilitat de col·locar algun tipus de separació entre els 
diferents usos de la plaça realitzada a Corral d’en Cona. En el moment que hi 
hagi partida pressupostaria es portarà a terme. 

 
10. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, comenta que va veure a gent de la 

brigada descarregant arxius al carrer Nostra Senyora de la Mercè i pregunta 
per què aquests arxius es posaven a un domicili particular?  De quins arxius es 
tractaven? 
La Sra. Alcaldessa respon que aquesta vivenda és la vivenda que es va 
recuperar per la herència de ***. Que aquests documents estaven en llocs de 
l’ajuntament que no reunien les condicions necessàries i que s’ha condicionat 
el garatge d’aquesta vivenda per dipositar aquests documents, prèvia 
autorització de secretaria que és qui vetlla pels arxius. 

 
El Sr. Coch diu que no està d’acord, que aquesta vivenda no reuneix les 
condicions necessàries. 

 
La Sra. Alcaldessa diu que els arxius ara estan en millors condicions que on 
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estaven. Comenta que hi ha unes mancances d’espai per portar els arxius 
municipals, i que en el moment que es construeixi un nou ajuntament es crearà 
un espai pels arxius municipals. 

 
El Sr. Coch demana que les respostes es facin per escrit. 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 21:15h. 

 
 


