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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 21  DE 
JULIOL  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 21 de juliol de 2008, a les 20:05 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala d’exposicions 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. 
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Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de 
la Corporació.  
 
Hi assisteix,  també, la Sra.  Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la 
corporació. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
- 1.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE  16 DE JUNY DE 2008. 
 
Se sotmet a votació, i s’aprova per 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. La forta tempesta elèctrica que va caure a Cubelles el passat 4 de juliol va 
afectar la coberta i dues bigues de fusta del Castell dels marquesos d’Alfarràs. 
Tècnics de l’Ajuntament de Cubelles i del Servei del Patrimoni Arquitectònic de 
la Diputació de Barcelona van visitar l’edifici per avaluar els danys patits per 
l’impacte d’un llamp, possiblement rebotat del parallamps del campanar de 
l’església. Actualment els tècnics de la Diputació estan estudiant la solució a 
aquests danys. 
 
2.2. La Platja Llarga va estar afectada per una taca blanca el dia 9 de juliol i la 
Direcció General de Protecció Civil va desactivar a primera hora de la tarda del 
mateix dia el Pla especial d’emergències de contaminació en aigües marines. 
Hi havia una taca blanca que venia cap a la nostra costa i que no se sabia si 
podia ser  nociva per la salut, per la qual cosa es van tancar les platges en 
prevenció i, una vegada es va saber que no afectava la salut, es van  obrir per 
a l´ús de la ciutadania. 
 
2.3. En aquests dies s´han signat els següents contractes: el contracte per a 
l´execució de les obres de gespa del camp de futbol;  el contracte d’obres per la 
portada d’aigües a Mas Trader; el contracte per a l´execució del projecte per 
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l’accessibilitat a les platges, i el de la direcció de les obres i execució del pont 
del riu Foix.  
 
S´ha signat un conveni amb l’obra social de la Caixa de Pensions per la 
concessió de microcrèdits que permetrà, a través de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, que  persones amb dificultats, majors de 46 anys o joves amb certs 
condicionants, puguin obtenir petits crèdits per tirar endavant un petit negoci.  
L´Ajuntament de Cubelles actuarà no respecte els deutes, sinó quant la 
possibilitat de poder ajudar als nostres vilatans, per què puguin tirar cap 
endavant activitats econòmiques de no gran envergadura, però sí que pugui ser 
una sortida en aquests moments de cara a les mancances que hi ha o les 
dificultats de feina.  
 
2.4. S´ha rebut notificació de la Junta de Residus que indica que aquesta 
actuarà subsidiàriament contra el magatzem de reciclatge del  Camí de les 
Trones.    
 
2.5 Respecte l’obertura del CAP de Cubelles, s´han fet diferents trucades 
telefòniques i diferents escrits a la Conselleria i, ahir al matí, la Sra. Marina Geli 
Consellera de Salut, ha confirmat que si no surt cap dificultat possiblement en 
el mes d’agost gaudirem realment d’aquest CAP per la nostra ciutadania.   
  
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 
números 454/2008 a 574/2008. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
- 4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL. 

 
De conformitat amb allò que disposa l’article 291 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, es dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets d’alcaldia de la 
legislatura 2007-2011 números 465/2008, 488/2008, 489/2008 i 510/2008, pels 
quals es resol temes de personal. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats.  
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ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
5. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 
D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
MUNICIPI DE CUBELLES. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en data 19 de maig de 2008, va aprovar 
inicialment l’establiment del servei públic local d’enllumenat públic del municipi 
de Cubelles. 
 
Atès que el fi de termini de 30 dies  hàbils determinats per a l’exposició pública, 
comptats a partir de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 128, de data 28 de maig de 2008), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5141, de data 29 de 
maig de 2008) i al taulell d’edictes de la Corporació de l’anunci d’informació 
pública de l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic d’enllumenat 
públic del municipi de Cubelles. 
 
Vist l’informe emès per la responsable del Registre General de l’Ajuntament de 
Cubelles, de data 7 de juliol de 2008, que acredita que revisat el registre 
informàtic d’entrades de l’Ajuntament de Cubelles, durant el termini de 29 de 
maig al 4 de juliol de 2008, no consta cap recurs i/o al·legació referent a 
l’aprovació inicial de l’establiment del servei d’enllumenat públic del municipi de 
Cubelles. 
 
Atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de juliol de 
2008; 
 
Per tot això i de conformitat amb les atribucions legalment conferides, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar definitivament l’expedient d’establiment del servei d’enllumenat 
públic del municipi de Cubelles. 
 
Segon. Aprovar definitivament la memòria justificativa, el projecte d’establiment 
i el projecte de reglament del servei relatius a l’expedient par a l’establiment del 
servei públic d’enllumenat públic del municipi de Cubelles. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre del reglament al Butlletí Oficial de la Província, 
tauler d’edictes de la Corporació i anunci d’extracte indicant el Butlletí Oficial de 
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la Província de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Comunicar el present acord als Serveis Tècnics municipals, al 
departament d’Intervenció, i al Servei de Contractació i Gestió Administrativa, 
als efectes corresponents. 
 
L’alcaldessa explica la proposta. 
 
El Sr. Coch diu que en l’aprovació inicial ICV hi va estar d’acord, que es porten 
molts anys endarreriment en què s’havien d’arranjar i fer una programació 
anual d’inversions en matèria d´enllumenat i que no s’ha fet; seguidament, 
afegeix que li agradaria tenir coneixement de les prioritats i la programació per 
tal que ICV pugui fer aportacions i propostes. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació.   

 
REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2009.  

 
Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze 
festes laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de 
Treball, a proposta del municipis respectius; 
 
Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant 
l’any 2009, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller de Treball, dues 
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius 
municipis; 
 
Atès que el present acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del 
Reial Decret 2001/83 de 28 de juliol; 
 
Atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de juliol de 
2008; 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD: 
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Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2009 al municipi de 
Cubelles, següents: 
 

Dia 30 de juliol – festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita) 
Dia 17 d’agost – Festa Major 
 

Segon.- Notificar-ho a la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Dinamització 
Econòmica i Comerç. 
 
El Sr. Besós explica la proposta. 
 
El Sr. Coch pregunta si hi ha consens amb l’Associació d’Hostaleria i Comerç ja 
que la festa es traspassa a un dia que és laborable; seguidament, explica que 
ICV s´hi abstindrà perquè volen que hi hagi un acord amb les coses que 
afecten a dita Associació perquè els afecta. 

 
Se sotmet a votació la proposta que queda aprovada amb 13 vots a favor ( 4 
vots del PSC, 4 vots de CiU, 1 d’ERC, 2 PPC, 1 d’ICb 1 EC-FIC), cap vot en 
contra i 4 abstencions d’ICV. 

 
7. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ ESCAU, DE L’EXPEDIENT 
D’ESTABLIMENT DEL SERVEI  PÚBLIC MUNICIPAL DE DEFENSA DE LES 
PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES.  
 
Atès l’ acord adoptat per unanimitat dels membres presents de la Corporació 
reunits en sessió ordinària el dia 21 d’ abril de 2008 en relació a l’ aprovació de 
la implantació del Servei Públic i Municipal de Defensa de les persones 
consumidores i usuàries; 
 
Atès el fi de termini de trenta dies hàbils determinats 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 (BOP)  (núm. 117, pág.44,de data 15/5/2008), al Diari de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC) (Núm. 5132,pàg.37788, de data 
16/05/2008) i al taulell de la Corporació de l’ anunci d’ informació pública de  
l’aprovació inicial de l’ establiment del servei públic de defensa de les persones 
consumidores i usuàries i del reglament que regula aquest servei; 
 
Vist l’ informe emès per la responsable del Registre General de l’Ajuntament de 
Cubelles, de data 26 de juny de 2008 que acredita que revista el registre 
informàtic d’ entrades de l’ Ajuntament de Cubelles, durant el termini de 16 de 
maig al 20 de juny de 2008, no consta cap recurs i/o al·legació referent a l’ 
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aprovació inicial del reglament que regula la prestació del servei públic de 
defensa de les persones consumidores i usuàries; 
 
Vist l’ informe de la tècnica de Dinamització Econòmica i Turisme núm. 64/08, 
relatiu a l’ aprovació definitiva del reglament que regula el règim de prestació 
del Servei Municipal de Defensa de les Persones Consumidores i Usuàries; 
 
Atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de juliol de 
2008; 
 
Per tot l’ exposat i de conformitat amb les atribucions legalment conferides, es 
proposa al Ple l’ adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar definitivament l’ expedient d’ implantació del servei públic 
municipal de defensa de les persones consumidores i usuàries mitjançant la 
creació de l’ Oficina Municipal d’ Informació i Defensa dels Consumidors. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’ establiment per a la prestació del 
servei i el reglament del servei que defineix i regula el règim de prestació del 
servei municipal de defensa de les persones consumidores i usuàries,  que      
s’ adjunten com a annex al present , formant-ne part a tots els efectes. 
 
Tercer.- Publicar el text íntegre del reglament al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), al tauler d’ edictes de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya(DOGC) l’ extracte del Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) on s’ ha publicat el text íntegre del Reglament . 
 
Quart.- Comunicar el present a la Regidoria de Dinamització Econòmica i 
Comerç , l’ Oficina de Participació Ciutadana i als Serveis Administratius de la 
Corporació als efectes corresponents. 
 
L’alcaldessa explica la proposta. 
 
El Sr. Coch diu que des d´ICV es considera que es poden duplicar en alguns 
aspectes amb l’OPIC i que la societat no entenguin aquests serveis prou bé; 
per això, prega que es doni informació.; seguidament, pregunta si l’OMIC i 
l’OPIC estaran conjuntes o separades.  
 
L’alcadessa contesta que l’OPIC està molt diferenciada de l´OMIC perquè 
tenen funcions totalment diferenciades; no obstant, si un veí s´adreça per un 
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tema de consum a l’OPIC indica que se’ls remet a l’OMIC perquè el pugui 
atendre el tècnic corresponent. A continuació, explica que l´Ajuntament vol fer 
arribar a tots els vilatans els serveis que es donen i, per tant, que tenen en 
compte aquest prec. 
 
El Sr. Besòs explica, quant a la situació definitiva, que en tenen una més o 
menys dissenyada, més accessible; afegeix que dins de les funcions d’aquesta 
oficina està la d’informar tant als consumidors com a les persones que estan 
als comerços de quins són els serveis. Afegeix que aquesta oficina ha de fer 
una tasca de prevenció de problemes possibles amb una bona informació als 
comerços de les seves obligacions, així com del que afecta als usuaris, i 
conclou  assenyalant que aquesta és una de les principals funcions d’aquesta 
oficina. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
- 8. ALTRES TEMES 
 
- No n’hi ha. 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
- 9. MOCIONS 
 
9.1 MOCIÓ PRESENTADA PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES A LA XARXA PER LA COMPRA PÚBLICA ÈTICA I PER AL 
FOMENT DEL CONSUM DE PRODUCTES DE COMERÇ JUST. 
 
En Joan Andreu Rodríguez i Serra, portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya de Cubelles, d’acord amb el règim de sessions plenàries sotmet a la 
consideració del ple la següent:  
 
MOCIÓ PRESENTADA PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
A LA XARXA PER LA COMPRA PÚBLICA ÈTICA I PER AL FOMENT DEL 
CONSUM DE PRODUCTES DE COMERÇ JUST  

 
Vist que en el món més de 250 milions d’infants menors de 14 anys treballen: 
17 milions en Amèrica Llatina, 80 Milions en Àfrica i 153 milions in Àsia; 
l’ocupació no és accessible a tothom, sobretot per les persones discapacitades 
i malauradament no sempre es respecten els drets fonamentals dels 
treballadors recollits en la Declaració de l’Organització Internacional del Treball 
relativa als principis i drets fonamentals en el treball i el seu seguiment, que 
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són: 
Llibertat d’associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu del dret 

de negociació col·lectiva  
L’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori  
L’abolició efectiva del treball infantil  
L’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació  

 
I donat que la compra de productes i la contractació de serveis de la pròpia 
administració poden contribuir de manera efectiva a posar en pràctica un 
comerç més responsable que garanteixi la defensa dels drets dels treballadors i 
treballadores,   
 
Per tal de facilitar aquesta tasca, la Regidoria de Cooperació es compromet a 
donar i facilitar adreces on poder adquirir productes de propaganda per 
l’Ajuntament de Cubelles així com productes per a regals institucionals. 
 
Per tot això, la Regidoria de Cooperació proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Cubelles l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Contribuir a l’acompliment dels drets fonamentals en el treball tot 
fomentant la compra pública ètica en la contractació de serveis i la compra de 
productes. 
 
Segon.- Difondre el valor de la contractació pública ètica entre els treballadors i 
treballadores municipals  
 
Tercer.- Informar als proveïdors i sensibilitzar a la ciutadania en general sobre 
els valors de la compra ètica 
 
Quart.- Sol·licitar a l’empresa que subministra el cafè a les màquines de 
“vending”, que subministri cafè provinent del Comerç Just i Solidari 
 
Cinquè.- Instar a totes les Regidories a que tinguin present aquest acord a 
l’hora de fer compres de tèxtils i de productes d’alimentació per a esdeveniment 
o regals institucionals per tal de fer us dels proveïdors que els facilitarem 
 
Sisè.- Delegar com a representant a la Xarxa per una Compra Pública Ètica al 
Regidor de Cooperació, Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra 
 
Setè.- Delegar a la Regidoria de Cooperació com a enllaç per a sol·licitar 
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informació per a qualsevol dubte sobre la compra pública ètica i el comerç just. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord a totes les Regidories i departaments 
d’aquesta Corporació, així com a l’empresa que subministra les màquines de 
“vending”. Notificar aquest acord i facilitar els contactes a l’Associació de 
Comerciants de Cubelles, així com a les entitats del municipi. Notificar aquest 
acord a la Xarxa per una Compra Pública Ètica i al Consell Comarcal del 
Garraf.  
 
La Sra. Miquel explica que tot i que és una moció presentada per unanimitat i 
que tots els grups que del consistori estan d’acord amb la compra pública ètica, 
demana un acte de responsabilitat de totes les regidories que formen part de 
l’Ajuntament per tal que no només quedi en una aprovació.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.   
 
9.2 MOCIÓ dels GRUPS MUNICIPALS ICV-EUIA, PSC, CiU, PPC, ERC, ICb, 
EC-FIC CONTRA L’EURODIRECTIVA DEL TEMPS DEL TREBALL 
 
Se sotmet a votació la urgència d’incloure’l a l’ordre del dia i s’aprova per 
unanimitat dels membres de la corporació. 
 
“Mònica Miquel (ICV-EUiA), Xavier Grau (PSC), Joan Albet (CiU), Joana 
Navarrete (PPC), Joan Rodríguez (ERC), José Luis Comas (ICb) i Anna M. 
Martínez (EC-FIC) , com a portaveus dels Grups Municipals, presenten al Ple 
de l’Ajuntament de Cubelles  la següent  
 
MOCIÓ 
 
Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores 
setmanals. Aquest sostre va ser aprovat per l’Organització Internacional del 
Treball al 1917. 
 
Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels 
treballadors, després d’anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la 
convenció de la Federació de treballadors d’Estats Units i Canadà de l’any 
1884, quan es va fer una crida per lluitar contra la jornada laboral de 10 i 12 
hores diàries  i passar a la de 8 hores. Aquestes reivindicacions van provocar la 
revolta de Chicago al 1886 amb greus enfrontaments entres treballadors i 
policies. 
 
El 1993, el Consell i el Parlament Europeu van aprovar una directiva que 
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limitava a 48 hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la 
salut i la seguretat dels treballadors. 
 
El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió 
Europea van aprovar una directiva que permet estendre fins les 60 hores –i en 
casos específics fins les 65- la jornada laboral setmanal. 
 
La directiva aprovada representa una atac frontal a l’Europa social i una 
autèntica regressió en els drets dels treballadors europeus, la qual cosa afecta 
directament la qualitat de tots/es ells/es, entre els que naturalment s’hi troben 
els ciutadans i les ciutadanes de Cubelles. 
 
És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la 
pèrdua de capacitat de negociació col·lectiva. Elimina, de facto, el dret al 
descans en les jornades laborals continuades i atenta contra la seguretat i la 
salut a la feina, alhora que dificulta la conciliació de la vida laboral i personal. 
 
La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva 
Europea i considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 
anys en la protecció dels drets de treballadors i treballadores. 
 
Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de banda els 
plantejaments neoliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg 
dels anys i tornar a situacions més pròpies de segles passats. 
 
Per tot això, els Grups Municipals d’ICV-EUiA, PSC, CiU, PPC, ERC, ICb, EC-
FIC a l’Ajuntament de Cubelles, proposen al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Lamentar la decisió adoptada pel Consell de la UE i expressem el 
nostre rebuig a l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de 
treball, ja que representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets 
laborals, atenta contra la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la 
conciliació entre la vida laboral i la familiar i personal. 
 
SEGON.- Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries 
per defensar l’actual jornada laboral. 
 
TERCER.- Demanar als grups parlamentaris al Parlament Europeu que 
rebutgin aquesta directiva. 
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QUART.- Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de 
sindicats, en la seva denúncia d’aquesta mesura. 
 
CINQUÈ.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova 
normativa que estigui en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de 
Drets Fonamentals de la UE. 
 
SISÈ.- Informar d’aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, 
a la Comissió i al Consell de la Unió Europea i traslladar aquest acord a tots els 
eurodiputats/des que viuen a Catalunya amb l’objectiu que votin en contra 
d’aquesta mesura aberrant que, en cas que s’aprovi, serà el pitjor retrocés en 
drets socials que patirem els ciutadans i les ciutadanes de la UE des de que 
aquesta es va constituir.  
 
L’alcaldessa explica la moció. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC rebutja l’extensió de la jornada laboral a les 60 
hores i, per tant, recolzen totalment la moció , sense perjudici - diu - de la 
necessitat de buscar una solució als casos de treballadors que  estan fent 
jornades superiors a les 40 hores i no tenen un reconeixement legal explícit, 
per exemple en matèria de Seguretat Social, ja que tracten un tema que afecta 
no solament a Cubelles sinó que a tota Espanya i a tota la Unió Europea. A 
continuació, lamenta la pèrdua del poder negociador del Govern Espanyol 
actual i la posició que el ministre d’Espanya adoptà en la Unió Europea 
respecte aquest tema ja que - diu - no s´hi va oposar, sinó que es va abstenir 
en aquesta qüestió, quan el PPC considera que s’hauria d’haver mantingut una 
posició molt clara contra aquesta possibilitat d’ampliació, davant la qual no 
dubta que aquí els integrants del PSC de Cubelles sí que hi estan en contra. 
 
L’alcaldessa explica que tot el Partit Socialista de Catalunya està en contra 
d’aquestes mesures que, a més, dificulten la conciliació de la vida familiar i 
laboral. 
 
La Sra. Miquel explica que avui aproven una moció contra una eurodirectiva 
d’ordenació del temps de treball que permetria que cada estat membre pogués 
modificar la seva legislació per ampliar la setmana laboral que ja tenim 
aprovada de 48 hores actuals fins a 60 hores, en casos generals, i a 65 pèr 
determinats col·lectius com els metges, i que aquesta proposta - que encara ha 
de ser tramitada en una segona volta al Parlament Europeu-, representa una 
greu involució del dret del treball. Explica que quan van presentar la moció és 
com una protesta laboral, ja que la jornada laboral màxima des de fa gairebé un 
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segle és de de 48 hores, un dret social consagrat ja per l’Organització 
Internacional del Treball; afegeix que aquest vulnera, també, el dret 
constitucional a la negociació col·lectiva, i que introdueix la possibilitat que els 
treballadors i treballadores renuncïin als seus drets. Per concloure, considera 
que la modificació de la directiva del temps de treball és una proposta aberrant 
que xoca amb la conciliació de la vida laboral i familiar; que cal traslladar 
aquesta moció al Parlament europeu per què els nostres ministres de treball hi 
votin en contra. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació.             
 
- 11. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 

1. La Sra. Martínez prega respecte de les restes de la poda d’arbres que fan 
nosa, sobretot al Passeig de la Mar Mediterrània i al CEIP Vora del Mar.  
 
2. La Sra. Martínez prega que ja que s’ha fet la remodelació i l’ampliació del 
servei del bus urbà que es retirin les marquesines i la senyalització dels llocs on 
ja no hi passa el bus (les columnes del final del Passeig de la Mar Mediterrània, 
de la cantonada del carrer Josep Tarradellas amb Països Catalans i la 
marquesina del final del carrer Josep Tarradella. 
 

Precs del grup municipal d’ICV 
 

1. El Sr. Coch manifesta que des d’Iniciativa per Catalunya-Verds han analitzat 
que en aquesta legislatura s’han d’aprovar documents importants, que afectarà 
tot el que és el municipi i en el seu entorn i la seva gent que hi viu. Està parlant 
del Pla General, està parlant del Pla Territorial Metropolità, està parlant inclús 
del Pla Comarcal i altres plans que també creuen que tot això pot variar una 
mica a llarg termini les aprovacions que es faran en aquesta legislatura o 
almenys que s’han de fer. El prec d’Iniciativa per Catalunya Verds és que, igual 
que fa temps endarrere estan treballant amb molts temes, que se’ls hi doni 
l’oportunitat de treballar en aquests temes. Recorda que a la passada 
legislatura, quan l’alcaldessa era regidora d’Urbanisme, van presentar una 
moció i es va aprovar per acord de ple fer unes comissions de treball. El Sr. 
Coch diu que no dirà que s’ha de portar a terme allò, perquè ja ho diu la llei, 
però, en aquest cas, ni es van fer les comissions ni es va portar a terme 
aquests acords de ple. Aquest prec va dirigit justament amb això. Iniciativa per 
Catalunya-Verds vol formar part d’unes comissions de treball per presentar els 
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treballs que té com a futur del poble de Cubelles i, com no, també la resta de 
grups que avui estan a l’oposició, que representen a unes persones i a una 
gent que els van donar la confiança i és aquesta la que ICV volen portar a 
terme, la confiança que els van donar els vilatans per portar a terme els 
projectes que tenien i que van fer públics en les eleccions.  Aquest és el prec 
que ICV vol deixar aquí i que quedi constància amb l’acta, si pot ser literalment 
tal com s’ha pronunciat 
 

Precs del grup municipal del PSC 
 
1. El Sr. Grau explica que s’ha confirmat l’ajut de la Diputació de Barcelona, 
dintre del programa 2008-2011, d’un total de 23 actuacions proposades per 
l’Ajuntament de Cubelles, i vol fer constar la satisfacció dels membres de 
govern  per la reacció que ha tingut la Diputació en aquesta proposta. 
 

Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 
 

1. La Sra. Martínez diu que des de l’agost de l’any passat hi ha un sector de 
l’Eixample i l’entorn de la plaça del Mercat en què es repeteixen sovint les 
apagades de l’enllumenat públic i els agradaria saber per què no s’acaba de 
solucionar aquest problema que ja dura quasi bé un any. 
 
2. La Sra. Martínez diu que a la pl. Catalunya hi ha un arbre ple de pugó que  
ha infectat a altres arbres i a plantes inclús d’un jardí particular que hi ha al 
costat, i pregunta per què no es responen les instàncies i per què no es fan els 
tractaments fitosanitaris preventius quan toca. 
 
3. La Sra. Martínez manifesta que el 15 de juny es fa el Decret 484/2008 per 
deixar sense efecte el Decret 52/2007 i al cap de pocs dies es torna a fer un 
altre Decret,  el 550/2008, que deixa tot tal i com estava abans. Els agradaria 
saber per què aquests moviments per deixar les coses igual. 
 
4. La Sra. Martínez pregunta si poden explicar què és el que ha passat amb el 
Decret 479, que per màxima urgència es contracta una plaça amb categoria 
d’auxiliar de policia i després en el Decret 521 es deixa sense efectes per la 
renúncia pròpia de la plaça. 
 
5. La Sra. Martínez diu que el dia 7 de maig al BOE va sortir una informació 
pública d’una sol·licitud d’autorització administrativa per fer una substitució i un 
canvi de l’actual central tèrmica que passaria a ser de 500 megawatts i en 
substitució de l’actual, i pregunta per què el govern no ha informat de res, per 
què no se’ls hi ha donat cap explicació ni a la Junta de Portaveus, ni 
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Informativa ni avui aquí al Ple i quina actuació és la que pensa prendre el 
govern respecte aquest canvi de central tèrmica. 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. El Sr. Alamán, respecte el Decret 457, demana aclariments sobre quin és el 
motiu d’arxivar un expedient sancionador d’una multa de trànsit per 
desconèixer la identitat del presumpte infractor quan tenim el titular del vehicle i 
si això, de conformitat amb la legislació bàsica vigent no es considera per 
l’Ajuntament  o per l’equip de govern com un incompliment flagrant  de la llei. 
Vol saber què ha  passat, sense  perjudici  del  seu  dret  a  informar-se  en 
l’expedient. 
 
L’alcaldessa contesta que en els decrets de l’Alcaldia estan abreujats, per tant, 
la documentació treta de context pot fer la sensació que no s’estigui procedint 
amb regularitat. El que sí que li garanteix és que els decrets d’Alcaldia estan 
basats en llei, que és la pròpia secretària de la corporació, qui seguint totes les 
normatives i totes les lleis, posa a les seves mans l’autorització perquè tiri 
aquests temes endavant i estan conformats abans. De totes maneres, indica 
que no té cap inconvenient per què pugui mirar el decret de l’Alcaldia complet. 
 
2. La Sra. Navarrete pregunta si hi ha cap inconvenient en que se´ls lliurin  tots 
els estudis destinats a millorar els serveis i l’organització d’aquest Ajuntament 
realitzats en el que va de legislatura, com van demanar al ple de maig, reitera 
la petició d´aquests estudis per escrit i l’expedient corresponent. 
 
3. La Sra. Navarrete pregunta si hi ha hagut cap reunió amb els tècnics de Medi 
Ambient de la Generalitat sobre el tema de la dessaladora; pregunta en quin 
punt estan les converses. 
 
4. La Sra. Navarrete pregunta si es controla la contaminació acústica de la 
tèrmica. Dóna per fet que sí i aleshores, si és així: s’ha fet cap expedient? Els 
agradaria tenir-lo.  
 
5. La Sra. Navarrete pregunta quin criteri se segueix en l’adjudicació de places 
de la guarderia.  
 
6. La Sra. Navarrete vol saber si  tenien en compte cap canvi d’ubicació o cap 
actuació referent a la deixalleria, perquè ha quedat enquadrada en una zona 
molt escolar i suposa un perill per l’entrada i sortida de camions. 
 
7. La Sra. Navarrete pregunta si cal fer alguna cosa amb el trànsit tan intens 
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que s’ha derivat al tancar l’avda. Onze de Setembre i què està passant, perquè 
les obres sembla que estiguin aturades i els veïns estan patint embussos en 
una zona que suposadament és una zona relaxada i tranquil·la. 
 

Preguntes del grup d’ICV 
 
1. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  diu que fa uns dies a les platges de 
Cubelles es van abocar aigües que no sap si eren fecals o grises, però es van 
abocar aigües no corresponents a on s’havien d’abocar ateses les declaracions 
fetes a un mitjà de comunicació per l’alcalde accidental, Sr. Rodríguez. I 
pregunta quines mesures s’han pres per la constructora, que segons el Sr. 
Rodríguez ha rebentat les canonades d’aigües fecals i quina solució s’ha pres? 
 
2. El Sr. Coch, com a representant d´ICV, pregunta respecte l’avda. Onze de  
Setembre, les obres fa dies que estan parades i no saben el per què; per què 
s’allarguen tant o per què no s’obre el carrer Onze de Setembre? 
 
3. El Sr. Coch, com a representant d´ICV. sobre el tema de les subvencions 
que es donen a les diferents associacions, pregunta quin criteri se segueix per 
què a uns se’ls atorga i a altres no. Per què subvencionen el cercabirra? Per 
què s’estan subvencionant temes  d’alcohol al carrer? 
 
4. El Sr. Coch, com a representant d´ICV, sobre el tema de les goteres del 
pavelló poliesportiu, pregunta si s’ha d’esperar que es faci l’hotel perquè ho 
arreglin tot o si es pensen arreglar aquestes goteres. 
 
5. El Sr. Coch, com a representant d´ICV, diu que l’Associació d’Hostaleria i 
Comerç de Cubelles ha fet una enquesta respecte l’ocupació o canvi 
d’aparcament del sector del passeig Vilanova i pregunta si en té constància 
l’Ajuntament d’aquesta enquesta. 
 
6. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  pregunta si es fa un seguiment de la 
depuradora? Del seu estat anual? Es fa un seguiment també de les olors? Es 
fa un seguiment de qui té la responsabilitat de gestionar la depuradora? el 
govern, té constància de la seva posada a punt a l’estiu de cada any? 
 
7. El Sr. Coch, com a representant d´ICV, pregunta si les voreres no acabades 
de la Gaviota, l’avda. Onze de Setembre, Bardají, Raval del Torrent .. les 
pagaran tots els cubellencs amb els diners de les arques municipals.   
 
8. El Sr. Coch, com a representant d´ICV, respecte la denúncia interposada per 
la Sra. M. Lluïsa Romero que - diu - ha estat arxivada, pregunta qui pagarà el 
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cost d´aquestes denúncies? 
 
9. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  pregunta, en relació a l’accés, si ara 
hi ha problemes al Pompeu Fabra,  quan es farà el pont, i si es farà de doble 
direcció?  
 
10. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  explica que a la zona verda que hi 
ha al passeig de la riera actualment s’hi està trasplantant tot l’arbrat de la  
discoteca. Pregunta si hi ha un projecte fet respecte d’aquestes plantacions 
d’aquella zona i qui és el responsable polític que ha ordenat aquest 
trasplantament. 
 
11. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  pregunta si el govern d’aquest 
Ajuntament ha fet al·legacions o aportacions respecte del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona. 
 
12. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  pregunta en quin estat es troba 
actualment l’Associació d’Animals i Plantes del Garraf i sobre el recolliment de 
gossos,  ja que  es va parlar en el ple passat que es destinaven fora de 
Cubelles. Demana contestació per escrit.  
 
13. El Sr. Coch, com a representant d´ICV,  pregunta què passa amb diverses 
fonts de Cubelles que fa més d’un any o fins i tot dos anys que es troben en 
mal estat, pel seus desguassos i pel servei que ha de fer una font en el nostre 
municipi. 

 
Seguidament, la Sra. alcaldessa dóna còpia als membres de la corporació de 
les respostes formulades al passat Ple ordinari de 16 de juny.  
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC en el 

ple ordinari del 16 de juny de 2008  
 

Pregunta La Sra. Martínez pregunta quin criteri s’ha seguit per triar al 
padrí o padrina del dinar de la gent gran?  
El criteri per a l’elecció del Padrí i Padrina ha estat el mateix que en 
anys anteriors. És a dir, l’home i la dona de més edat entre els 
assistents al Dinar de la Gent Gran, excepte que haguessin estat 
nomenats en ocasions anteriors o que en la sol·licitud no s’hagués fet 
constar la data de naixement. 

 

Pregunta.  La Sra. Martínez pregunta si es farà la festa i la fira de la 
Verema? 
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Sí que es farà i en breu s’informarà.  
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICb en el ple 
ordinari del 16 de juny de 2008 

 
Pregunta. El Sr. Comas pregunta al Regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. 

Rodríguez, quin són els criteris i el procés que s’ha seguit per 
contractar els dos auxiliars de la policia local. 
El Sr. Rodríguez diu que es van enviar quatre agents a l’Escola de 
Policia de Catalunya al mes de setembre; que dels quatre, només van 
aprovar dos, i degut a la temporada d’estiu i per necessitats del servei, 
s’han contractat dos auxiliars de policia per urgència durant tres 
mesos.  

       
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC en el 

ple ordinari del 16 de juny de 2008 
  

Pregunta La Sra. Navarrete pregunta quina serà la funció de la Societat 
Protectora d’Animals Zoo de Torredembarra, ja que s’ha signat un 
Conveni amb la Fundació Altarriba per a l’esterilització dels gats per 
un import de 5.510€.  Quins criteris es segueixen per una i per a 
l’altra? 
El servei temporal, mentre no estigui en funcionament la gossera 
comarcal del Garraf, que ofereix la Societat Protectora d'Animals Zoo 
de Torredembarra al municipi de Cubelles és de recollida, transport i 
acollida, en el seu refugi, dels animals abandonats. Aquesta societat 
té un projecte d'apadrinament dels animals. 
La Fundació Altarriba presta un servei al municipi de Cubelles 
d'atenció i cura a les colònies de gats, amb una unitat medicalitzada i 
professionals que atenen als gats en la pròpia colònia. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV en el ple 

ordinari del 16 de juny de 2008  
 

Pregunta El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta si la 
Mancomunitat ha dit que el servei de recollida d’animals es passi a la 
Societat Protectora d’Animals Zoo de Torredembarra? 
El Sr. Rodríguez comenta que degut a les obres que s’estan fent al 
servei de recollida d’animals de la Mancomunitat, com a una solució 
d’urgència, es va decidir portar a la Societat Protectora d’Animals Zoo de 
Torrembarra. 
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Pregunta.  El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta respecte al 
tema dels Colls – Miralpeix, amb quins criteris es donaran els 10.000€? 
En funció dels criteris que marquen els estatuts del Consorci. 

 
Pregunta.  El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta si el tècnic 

d’esports està contractat? Com està contractat? Per quin temps està 
contractat? 
El tècnic d’esports està amb un contracte laboral temporal per tres 
mesos, del 2 de juny i fins a l’1 de setembre. 

 

L’alcaldessa dóna per finalitzat el Ple d’avui donant les gràcies a les 
persones presents i desitjant-los un bon estiu i unes bones festes de 
Cubelles, tant la petita com la gran, ja que en principi, si no tenen cap 
urgència, fins el setembre no s’iniciaria el tema dels plens.  
 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 21:00 hores.  


