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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 16 DE JUNY 
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 16 de juny 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 Tomás, els membres següents: 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Ángel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sr. Joan Besòs i Vilella, regidor de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna M. Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteixen, també, la Sra.  Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la 
Corporació i la Sra. Margarida Pomares i Sánchez, arquitecta i Cap dels Serveis 
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Tècnics Municipals. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
- 1.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE  19 DE MAIG DE 2008. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
En aquests moments de la sessió, s’incorpora el Sr. Grau. 
 
L’ Alcaldessa dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 
2.1 S’acusa rebut de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de la Presidència del 
Govern d’Espanya per la qual s’informa que s’ha rebut certificació de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Cubelles en recolzament de la Campanya mundial per a una profunda 
Reforma del Sistema d’Institucions Internacionals, i que es trasllada a la Subsecretaria 
d’Assumptes Exteriors i de Cooperació. 
 
2.2 Des del 9 de juny funcionen les novetats del servei de bus urbà de Cubelles.  
  
La primera novetat recau en el servei, que passa d’interurbà a urbà. Això suposa un 
canvi en el vehicle, que està preparat per a que els viatgers puguin anar de peu i es 
millor l’accés de persones amb minusvalidesa i de carrets de la compra i d’infants, 
mitjançant la substitució de l’elevador per una rampa. 
  
La segona de les millores té a veure amb el recorregut i horaris del servei. El bus 
arribarà fins a La Gaviota i el Parc de Cubelles, s’han reajustat els horaris per fer-los 
coincidir amb els de RENFE, i amb els d’entrada i sortida de les escoles del municipi i 
hi haurà servei de dilluns a diumenge, excepte els festius, i durarà dues hores més 
cada dia (fins a 19:30 h.) 
  
Els nous horaris es poden consultar al web www.cubelles.cat, o el telèfon 93 895 25 
00.  
 
2.3 Les activitats, cursos, festes i esdeveniments d’estiu a la nostra vila es recullen en 
la primera Guia d’Estiu Cubelles 2008, que ha editat l’Ajuntament de Cubelles. La 
informació es recull en un fulletó desplegable en què, a més a més, es repassen 
aquests actes. 
  

http://www.cubelles.cat/
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Igualment, aquest fulletó es pot consultar al web www.cubelles.cat. 
 
2.4 Una avaria en el repetidor de televisió de Mas Trader el 3 de juny a la tarda, que 
ha originat un petit incendi,  va deixar sense senyal de Ràdio Cubelles a tot el municipi 
i sense televisió al barri de Mas Trader.  
 
En l’edifici es troba, a més del repetidor avariat, l’emissor de Ràdio Cubelles i l’emissor 
d’un dels canals amb els que treballa la Policia Local de Cubelles. Ambdós, malgrat no 
patir danys, van quedar inutilitzats fins el 6 de juny, en què es va reparar l’avaria del 
cablejat. L’avaria ha deixat sense servei de televisió als veïns de Mas Trader des del 
dia dels fets. Els presidents dels dos nuclis del barri van ser avisats pels responsables 
de Ràdio Cubelles i la Policia Local i es van personar de forma immediata al lloc dels 
fets.  
 
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 núms 347/2008  a 
453/2008.  
 
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 Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 
2007-2011 números 356/2008, 392/2008,  393/2008 i 424/2008, pels quals es resol 
temes de personal.   
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
- 5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
AL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF. 
 
Atès que en les darreres dècades a tota la conca Mediterrània els espais naturals 
litorals han patit un procés continuat de degradació. La nostra comarca no ha escapat 
a aquesta tendència  i hem assistit a la desaparició d’ecosistemes litorals característics 
de la nostra regió; 
 
Atès que els espais litorals bens preservats, en ser cada cop més escassos, han anat 
adquirint valor ecològic creixent, al temps que han crescut les amenaces a que es 

http://www.cubelles.cat/
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veuen sotmesos; 
 
Atès que l’espai natural d’Els Colls-Miralpeix és, conjuntament amb el Parc Natural del 
Garraf, l’espai amb major vàlua ecològica del litoral de la comarca i un dels més 
destacats del litoral barceloní. El seu valor social és inqüestionable, com ho demostra 
l’elevat nombre de persones que en demana la seva conservació; 
 
Atès que l’avenç cap a la conservació d’aquest espai precisa la intervenció decidida i 
sense dilació dels Ajuntaments implicats i de les Administracions supramunicipals amb 
competències, 
 
Vist el informe de Secretaria núm. 14/08 i de data 2 de juny de 2008, 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 27/08 i de data 8 de maig de 2008, 
 
Vis el informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient de data 8 de maig de 2008, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de juny de 2008; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
     ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment, l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci dels 
Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, i els seus estatuts reguladors que s’adjunten com 
a annex al present acord a tots els efectes.  
 
Segon.- Designar els representants municipals la Sra. Eva Escardo Torres, tècnica de 
Medi Ambient  i al Sr. Joan Albet i Miró, regidor de Medi Ambient en el consorci dels 
Colls i Miralpeix – Costa del Garraf. 
 
Tercer.- L’aportació econòmica, que correspongui a l’Ajuntament un cop adherit al 
Consorci, que determini l’òrgan competent d’aquest, serà aprovada per la Junta de 
Govern Local.  
 
Quart.-   Disposar d’un termini de 30 dies d’informació pública per a la presentació de 
les al·legacions que es considerin oportunes, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas 
de presentar-se alguna, serà resolta pel Ple i si no n’hi ha, l’acord inicial esdevé 
automàticament definitiu.   
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa Presidenta, Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs per la 
signatura de la documentació relativa a aquesta adhesió. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, als 
representants municipals, a la Regidoria de Medi Ambient i al Departament de 
Tresoreria - Intervenció Municipal. 
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La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que està d’acord en que Cubelles s’adhereixi al Consorci dels 
Colls i Miralpeix per tal de preservar aquest espai natural, però que el pont que es 
construirà sobre el riu Foix farà malbé aquesta imatge; no obstant això diu que 
donaran el suport a la proposta. 
 
La Sra. Navarrete explica que el PPC votarà a favor de la proposta, però posa en 
dubte la credibilitat de l’equip de govern, per la manca de respecte que -diu- tenen cap 
al medi ambient; seguidament, considera que al Sr. Albet, representant de 
l’Ajuntament, li manca de sensibilitat cap al medi ambient, i conclou indicant que 
supervisaran el treball que es faci. 
 
El Sr. Coch explica que aquest moviment neix de fa set o vuit anys enrere, quan es 
constituí una Plataforma ecologista per a la protecció de la zona, però que els 
ajuntaments no ho van incloure als seus planejaments generals. A continuació, 
pregunta a la Sra. Alcaldessa per què a la legislatura passada, com a Regidora 
d’Urbanisme i Medi Ambient, no es va adherir aquest consorci, i finalitza exposant que 
hi votaran a favor perquè és un espai que s’ha de defensar i protegir. 
 
El Sr. Albet explica que inicialment l’objectiu de la Plataforma era defensar els Colls-
Miralpeix, un àmbit territorial del qual Cubelles no hi formava part. Continua explicant 
que després de diverses reunions es va arribar a la conclusió de la necessitat de 
generar una anella verda agafant tota la zona de la desembocadura del Foix, el pantà, 
i tot el Parc Natural del Garraf,i que per això la Regidoria de Medi Ambient ha cregut  
és necessari que Cubelles formi part del Consorci. 
  
La Sra. Alcaldessa diu que com a Regidora d’Urbanisme i Medi Ambient a la 
legislatura passada, va assistir a totes les reunions i que l’Ajuntament de Cubelles no 
va voler adherir-se perquè no estava clar ni el cost i les repercussions, mentre que ara 
es parla de la recuperació de camins rurals i del tema del Foix.  
 
El Sr. Coch prega que la Plataforma de defensa dels Colls –Miralpeix en formi part 
d’aquest consorci, ja que - diu - són els que van iniciar la defensa de la zona. 
 
El Sr. Albet diu que ho proposarà en reunions del Consorci. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
- 6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES  
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU PONT 
SOBRE EL RIU FOIX AL MUNICIPI DE CUBELLES. 
  
Atès que el Ple de a Corporació, reunit en sessió ordinària de data 21 de gener de 
2008, va aprovar definitivament  el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
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ha de regir l’adjudicació del contracte d’obres d’execució del projecte de construcció 
d’un nou pont sobre el riu Foix al municipi de Cubelles. 
  
Atès que durant el termini de presentació de proposicions es van presentar a participar 
en el susdit procediment contractual les següents empreses: 

 

 GRUPO MECANOTUBO, SA 

 HIDRAULICA Y OBRAS, SA 

 UTE BECSA, SA/RAFAEL MORALES, SA 

 CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 

 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA 

 M. i J. GRUAS, S.A. 

 EXCOVER, SA 

 FREYSSINET, SA 
 

Atès l’informe tècnic de l’arquitecta municipal, en què s’avalua les ofertes rebudes, que 
literalment, assenyala el  següent: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Informe tècnic a petició de l’Alcaldia en relació a les Referències Tècniques per a optar 
al concurs d’adjudicació del contracte per a l’execució del projecte de construcció d’un 
nou pont sobre el riu Foix a Cubelles. 
 
Antecedents. 
 
En data 12 de novembre de 2007, el Ple de l’Ajuntament de Cubelles aprova el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte 
administratiu d’obres per a l’execució del projecte de construcció d’un nou pont sobre 
el riu Foix al municipi de Cubelles. 
 
En data 21 de gener de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària 
aprova la resolució de les al·legacions presentades al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
En data 26 de febrer de 2008, es constitueix la Mesa de Contractació per a 
l’adjudicació del contracte d’execució del projecte de construcció d’un nou pont sobre 
el riu Foix al municipi de Cubelles. 
 
Les ofertes presentades han estat les següents: 
  

 Grupo MECANOTUBO, SA. 

 HIDRAULICA Y OBRAS, SA 

 UTE BECSA, SA/RAFAEL MORALES, SA 

 CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 

 ESCAVACIONES Y CONTRUCCIONES BENJUMEA, SA 

 M. I J. GRUAS, SA 
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 EXCOVER, SA 

 FREYSSINET, SA 
 
Consideracions 
 
La valoració de les proposicions es fan segons. 
 
 “Clàusula 21: Criteris d’adjudicació 
 
La Mesa de contractació per tal d’elaborar la seva proposta aplicarà els criteris que 
s’assenyalen amb la ponderació que s’especifica: 

1. Millor proposta econòmica (fins a 20 punts) 
2. Millor proposta planificació d’obres (fins a 15 punts) 
3. Altres millores proposades pel contractista (fins a 10 punts) 

 
Puntuació màxima......................................... 45 punts” 
 
En funció d’aquests criteris i valorades les proposicions, a continuació s’adjunta quadre 
resum: 
 

empreses presentades 

oferta 
econòmica 

1.603.013,19 
€ baixa 

termini 
d'execució 
8 mesos 

millores 
tècniques 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

      

GRUPO MECANOTUBO, SA 1.334.000,00 16,78 7,50 7,00 31,28 

HIDRAULICA Y OBRAS, SA 1.353.584,34 15,56 0,00 5,00 20,56 
UTE BECSA, SA / RAFAEL 

MORALES, SA 1.319.818,71 17,67 3,75 2,00 23,42 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 1.399.109,91 12,72 7,50 8,00 28,22 

EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA 1.377.148,63 14,09 7,50 7,00 28,59 

M. I J. GRUAS, SA 1.360.958,00 15,10 3,75 6,00 24,85 

EXCOVER, SA 1.262.052,28 20,00 15,00 7,00 42,00 

FREYSSINET, SA 1.370.576,20 14,50 3,75 8,00 26,25 

 
 
Referent a les millores presentades per les diferents empreses, es resumeixen en els 
següents conceptes: 
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1. GRUPO MECANOTUBO, SA: Mesures correctores d’impacte ambiental, millora 
de la mobilitat, estudi de mobilitat i nova rotonda, millores de minimització 
d’impacte ambiental  i re càlcul de l’estructura. 
 

2. HIDRÀULICA Y OBRAS, SA: millores en el control de qualitat per un import de 
23.600 € 

 
3. UTE BECSA, SA/RAFAEL MORALES, SA: Maquinària pròpia i equip tècnic a 

dedicació plena. 
 
4. CRC OBRAS Y SERVICIOS, SA: Sistema de gestió i qualitat mediambiental, 

amb les ISO corresponents, mesures addicionals ambientals, mesures per a la 
seguretat dels vianants, mesures per minitmitzar la contaminació ambientals 
(sorolls i pols). 
 

5. ESCAVACIONES Y CONTRUCCIONES BENJUMEA, SA: mesures de millora 
mediambiental i seguretat i salut, mesures de reducció de la contaminació 
ambiental, tractament de residus, mesures per a la protecció de la fauna i la 
flora i la presentació d’una memòria ambiental. 

 
6. M. i J. GRUAS, SA: Execució de reg d’adherència valorat en 1.055,50 €, 

garantia de 18 mesos. 
 

7. EXCOVER, SA: Equip tècnic, substitució de la barana t’il·lumini per acer 
inoxidable, i les senyals també al·lumini, ISOS corresponents. 

 
8. FREYSSINET, SA: Equip tècnic, mesures ambientals. 

 
L’empresa GRUPO MECANOTUBO, SA. Presenta l’aclariment demanat per 
l’Ajuntament i determina el termini d’execució de les obres en cinc mesos i mig. 
 
En conseqüència, la taula de valoracions de les ofertes presentades és la següent: 
 

empreses presentades 

oferta 
econòmica 

1.603.013,19 
€ baixa 

termini 
d'execució 
8 mesos 

millores 
tècniques 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

      

GRUPO MECANOTUBO, SA 1.334.000,00 16,78 15,00 7,00 38,78 

HIDRAULICA Y OBRAS, SA 1.353.584,34 15,56 0,00 5,00 20,56 
UTE BECSA, SA / RAFAEL 

MORALES, SA 1.319.818,71 17,67 3,75 2,00 23,42 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 1.399.109,91 12,72 7,50 8,00 28,22 
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EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA 1.377.148,63 14,09 7,50 7,00 28,59 

M. I J. GRUAS, SA 1.360.958,00 15,10 3,75 6,00 24,85 

EXCOVER, SA 1.262.052,28 20,00 15,00 7,00 42,00 

FREYSSINET, SA 1.370.576,20 14,50 3,75 8,00 26,25 

 
Conclusions, 
 
Atès les consideracions anteriors, el tècnic sotasignat informa que la millor oferta 
presentada per al concurs d’adjudicació del contracte per a l’execució del projecte de 
construcció d’un nou pont sobre el riu Foix a Cubelles és l’empresa EXCOVER, SA. 
 
 Altres consideracions, 
 
En data 26 de maig de 2008, amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament de 
Cubelles 2008/* i 2008/*, es reben per part de l’Agència Catalana de l’Aigua l’informe i 
la resolució respectivament de l’ AUTORITZACIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU DEL 
PONT SOBRE EL RIU FOIX, T.M. CUBELLES. 
 
Aquests eren imprescindibles per tal de poder contractar i executar les obres del nou 
pont sobre el riu Foix a Cubelles. 
 
En aquesta resolució es recullen les consideracions a tenir en compte durant 
l’execució de les obres. Aquestes consideracions hauran d’estar recollides en el 
contracte d’obres i seran d’obligat compliment.  
 
En dita resolució també es recull la necessitat de contractar una direcció ambiental 
externa especialitzada en obra pública en lleres, la qual tindrà una presència 
permanent sempre que s’estigui executant obra. L’objectiu d’aquesta direcció serà la 
de protegir estrictament els dos hàbitats prioritaris i els valors ambientals per tal de 
garantir la integritat de l’espai.” 
 
Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de data 9 de juny de 2008. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de juny de 2008; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte de 
construcció d’un nou pont sobre el riu Foix al municipi de Cubelles, a favor de 
l’empresa EXCOVER, SA per un import total de 1.262.052,28 € IVA inclòs, imputables 
a la partida pressupostària 04.432.60127. 
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Segon. Nomenar a l’arquitecta municipal responsable del seguiment per a  la correcte 
execució del present contracte. 
 
Tercer. Requerir a l’adjudicatari que en un termini de 15 dies naturals, a comptar des 
de la data de la notificació de l’acord d’adjudicació, constitueixi la garantia definitiva del 
contracte per import del 4% del preu d’adjudicació. 
 
L’esmentada garantia no serà retornada fins que l’Agència Catalana de l’Aigua, 
després de comprovar l’estat del domini públic hidràulic, així ho autoritzi. 
 
Quart. Donar compliment a la clàusula 23 del plec de clàusules amb la formalització 
del contracte, dins del termini de 30 dies naturals des de la data d’adjudicació, prèvia 
constitució de la garantia definitiva, així com de l’abonament de les despeses a càrrec 
de l’adjudicatari, previstes al plec de clàusules. 
 
Cinquè. Disposar la publicació de la present adjudicació al BOP de  Barcelona. 
 
Sisè. Recollir en el document contractual les consideracions efectuades per l’Agència   
Catalana de l’Aigua en la resolució  de l’autorització de l’obra registrades en aquest 
ajuntament En data 26 de maig de 2008, amb núm. de registre d’entrada a 
l’Ajuntament de Cubelles 2008/* i 2008/*. Advertir al contractista l’obligat compliment 
de les mateixes. 
 
Setè. Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les corresponents 
certificacions d’obra emeses. 
 
Vuitè. Facultar l’Alcaldessa Presidenta per la signatura d’aquest contracte, així com 
per a l’execució de totes aquelles autoritzacions necessàries  per a la plena efectivitat 
del present acord. 
 
Novè. Notificar el present acord a l’adjudicataris i a la resta de licitadors, i comunicar-
ho al departament d’intervenció, al departament de Tresoreria, als Serveis Tècnics 
Municipals, a la Regidoria d’Obres i Serveis Viaris i al Servei de Contractació i Gestió 
Administrativa als efectes corresponents. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que per coherència política EC-FIC hi votarà en contra. Creu que 
no s’ha tingut en consideració la voluntat popular ja que es va demanar un estudi 
alternatiu i no s’ha fet. Diu que manca transparència i participació. Finalment, demana 
que s´aclareixi el criteri seguit per puntuar a les empreses. 
 
La Sra. Alcaldessa lliura a tots els regidors i regidores còpia d´un segon informe de 
l´arquitecta municipal, referent a l´explicació de la puntuació de les empreses, i dóna la 
paraula a l´arquitecta per què expliqui el criteri seguir per a la valoració de les ofertes.. 
 
El Sr. Comas considera que la informació dels regidors sobre aquest punt és 
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insuficient i que no hi ha voluntat de buscar punts de consens. Seguidament, creu que 
l’obra vulnera la preservació d’un espai natural de gran importància. Respecte les 
valoracions de les empreses, diu no entendre com es poden valorar amb puntuacions 
més altes unes empreses que no aporten mesures contra l´impacte ambiental, com és 
el cas de la barana d´acer inoxidable. Finalitza dient que hi votarà en contra. 
 
El Sr. Alamán diu no entendre com ha valorat les ofertes l´arquitecta, creu que hi ha un 
error, i demana que s’expliqui quins criteris de puntuació s´han aplicat,  tant a nivell de 
l´oferta econòmica com de les millores tècniques.  
 
La Sra. Pomares explica que es valora la planificació global de l’obra, és a dir, el 
termini i el sistema de treball, que les empreses presenten una taula on posen el 
termini mes per mes, i cada una de les fases de l´obra, i com estan relacionades amb 
aquest termini;  quant l´oferta econòmica, explica el procediment per calcular el tant 
per cent de la baixa; i, finalment, quant a les millores tècniques, explica que la majoria 
de les empreses han posat com a millores un seguit de mesures respecte a l’entorn i 
medi ambient que no es poden considerar com a tals, perquè són obligatòries, i a que 
només s´han tingut en compte les mesures mediambientals que no són obligatòries, i 
que també ha valorat les empreses que tenen les ISOS corresponents. 
 
La Sra. Miquel diu que els criteris d´adjudicació van ser aprovats pel govern i que 
sabien que s´apartarien de criteris mediambientals; seguidament, diu que la informació 
que es dóna a la població és incorrecta, ja que l’ACA encara no ha rebutjat cap 
al·legació; afegeix que existeix una autorització condicionada amb divuit punts del 
propi Departament del Medi Ambient i Habitatge, com ara la necessitat de comptar 
amb una direcció ambiental externa especialitzada en obra publica en lleres que tindrà 
una presencia permanent; o les propostes correctores imposades pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i que han de ser executades pel contractista; o que el 
Departament de  Medi Ambient i Habitatge nomenarà un tècnic per fer el seguiment 
d’aquesta direcció ambiental. Continua dient que la futura ubicació del pont sobre el riu 
Foix és legal, però no és la millor possible i que és una decisió presa pels partits 
polítics que formen l’equip de govern, PSC, CIU i ERC. Seguidament, apunta que hi ha 
entitats i forces politiques que estan intentant que es canviï aquesta ubicació i que 
s´està en termini per interposar recurs potestatiu de reposició davant del director de 
l’ACA; que Fauna de Cubelles continuarà treballant, i que Ecologistes en Acció va 
presentar un recurs contenciós-administratiu pendent de resoldre. 
 
El Sr. Grau diu que és fals que s´enganyi a la població, i que a l’expedient es troba 
l´informe tècnic on es recullen les consideracions de l´ACA a tenir en compte durant 
l’execució de l’obra, que hauran d’estar recollides al contracte i seran d’obligat 
compliment. 
 
La Sra. Miquel diu que això no ho van dir. 
 
El Sr. Albet, comenta que la valoració ha estat tècnica, no política i que per part del 
Departament de Medi Ambient totes aquestes consideracions les comparteixen, i que 
les obres es duran a terme amb la màxima sensibilitat cap a la llera.  
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La Sra. Alcaldessa comenta que el punt catorze de l’autorització de l’ACA fa referència 
a la facultat de revocar l’autorització per incompliment de les condicions fixades, per 
tant, que s´han de complir i vigilar l´execució de l´obra. 
  
La Sra Miquel aquest era l’objectiu de ICV, una autorització condicionada. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 
d´ERC) 6 vots en contra (4 d’ICV, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC) i 2 abstencions (2 del PPC). 
 
En aquests moments de la sessió, s’absenta la Sra. Pomares. 
 
- 7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST  PER 
EXERCICI 2008, EXPEDIENT 2222/7/08, MODALITAT TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDITS.  
 
Atès que és necessari dur a terme tan l’increment d’una partida en relació a una 
despesa que no pot ajornar-se i atès que en el Pressupost per l’exercici 2008 no 
existeix consignació pressupostària per atendre-la com l’adequació de les Bases 
d’Execució del Pressupost en quan a les subvencions nominatives recollides.  
 
Atès que hi ha partides pressupostaries quina disminució no pertorba el funcionament 
del servei corresponent, d’acord amb allò exposat en la proposta de modificació 
corresponent. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de juny de 2008; 
 
Vist el que preveuen les Bases d’Execució del Pressupost, la proposta de la Regidoria 
d’Hisenda, Planificació i Serveis Externs i l’Informe d’Intervenció núm. 34/08, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/7/08, modalitat 
transferència de crèdits, següent: 
 

    EN MENYS  EUROS 

ORG FUN ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT   

20 463 46702 CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF 21.131,59   

60 323 46506 CONSELL, SERVEIS SOCIALS 10.868,41   

    EN MÉS    

50 412 47000 SUBVENCIONS A ENTITATS 32.000,00   

IMPORT TOTAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  32.000,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST 2008   0,00 

 
 
Segon.- Aprovar la modificació de l’annex de les Bases d’Execució del Pressupost 
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relatiu a les subvencions recollides nominativament en el sentit següent: 
 

60 451 470.00 PROM.CULTURAL 
En comptes de PUNTAIRES ha de dir LABORES 
EN CUBELLES 

50 412 470.00 SALUT 
SOC. PROTECTORA D’ANIMALS ZOO DE 
TORREDEMBARRA 

 
quedant l’import de l’ajut de la SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS ZOO DE 
TORREDEMBARRA xifrat en 35.000,00€ 
 
Tercer.- 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. Alcaldessa explica la proposta. 
 
En aquests moments de la sessió, s’absenta la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Grau explica que no s’altera el total del pressupost previst per l’any 2008, que es 
fa una modificació a petició de diverses regidories reduint els diners previstos en dos 
conceptes, i que es reforça amb 32.000€ de subvenció d’entitats. 
 
La Sra. Martínez demana que s’expliqui l’apartat de la protectora d’animals de 
Torredembarra perquè aquest servei l’ofereix la comarca del Garraf. 
 
El Sr. Rodríguez explica que la protectora d’animals de Vilanova, que dóna el servei a  
la comarca, està fent obres, i que s’ha intentat buscar una solució, juntament amb els 
tècnics de la mancomunitat, buscant un lloc on els animals estiguessin ben atesos i hi 
hagués un projecte d’apadrinament. 
 
En aquests moments de la sessió s’incorpora la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Rodríguez continua explicant les instal·lacions de Torredembarra complien les 
normatives, que tenien un projecte d’apadrinament molt sòlid i que per aquests motius 
es va plantejar amb aquella protectora un conveni que s’acabarà quan estigui 
construïda la protectora comarcal. Seguidament, explica que la previsió dels 32.000 €  
no vol dir que es gasti el cent per cent. 
 
El Sr. Alamán diu que li preocupa la tendència a donar subvencions o ajudes a entitats 
o fundacions radicades fora del municipi de Cubelles; a continuació, pregunta quina de 
les dues subvencions, la de la Societat Protectora d’animals de Torredembarra o la 
que es dóna a la Protectora d’animals i plantes del Garraf, no és correcta, i si 
l’Associació d’animals i plantes del Garraf donarà aquest servei.  
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El Sr. Rodríguez explica que no es subvenciona a l’entitat amb 32.000€, sinó que a 
l’entitat només se li dóna una subvenció de tres mil euros i que la resta és per finançar 
un servei que s’està obligat a donar i que la protectora de Cubelles no pot donar, 
perquè està saturada. Seguidament, explica que la subvenció que s´atorga a 
l’Associació d’animals i plantes del Garraf és com a associació, no com a refugi.  
 
El Sr. Alamán pregunta quin es el motiu de que el romanent de la partida 46506 de 
serveis socials, quedi sense efecte. 
 
La Sra. Carrasco diu hi havia consignació per a una treballadora familiar, i que com el  
Consell Comarcal cobra a anys vençuts existeix aquest romanent. 
  
La Sra. Miquel diu si la Societat protectora d’animals de Torredembarra presta un 
servei, no s´hauria de preveure a la partida de subvenció sinó al capítol dos. 
Seguidament, explica que hi votaran en contra, ja que és una decisió del govern, i 
perquè hi han altres entitats cubellenques sense ànim de lucre que es podrien 
subvencionar i no es subvencionen. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 
d´ERC) 7 vots en contra (4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb) i 1 abstenció (1 d’EC-FIC). 
 
REGIDORIA D’HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS EXTERNS 
 
- 8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària el 17 de juny de 2002 va 
adjudicar el contracte de concessió del servei de piscina municipal i bar restaurant del 
Poliesportiu Municipal de la Vila a *** i a ***. 
 
Atès que en data 24 de juliol de 2002, es va signar el contracte administratiu entre les 
persones esmentades al paràgraf anterior amb l’Ajuntament de Cubelles, per a la 
gestió del servei de piscina municipal i bar restaurant del Poliesportiu Municipal de 
Cubelles. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 8a del Plec de Clàusules d’Explotació, el 
concessionari té dret a sol·licitar, de manera suficientment justificada, a l’Ajuntament la 
revisió de tarifes a percebre dels usuaris del servei de piscina municipal. 
 
Atesa la necessitat de modificar les tarifes que el concessionari de la piscina municipal 
percep del públic pels serveis de piscina. 
 
Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en els seus articles 15 
a 19 estableix la imposició i ordenació de tributs locals. 
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Atès que és necessari introduir determinades modificacions a l’Ordenança Fiscal núm. 
16, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives 
municipals i altres serveis anàlegs. 
 
Vist l’informe de Serveis Econòmics núm. 49/2008, de data 6 de juny. 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció núm. 4/2008, de data 6 de juny. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de juny de 2008; 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2008 i següents la modificació  de 
l’article 6.4, de l’Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis a les instal·lacions esportives municipals i altres serveis anàlegs, el qual 
quedaria redactat de la següent manera: 
 
Article 6è. Quota tributària 
 

4.- PISCINA MUNICIPAL 
A) EMPADRONATS 
 

Tipus  
d’entrada 

Fins a 
23 mesos 

De 2 a 11 anys Més d’11 anys Jubilats 

Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius 

Puntual Gratuït 1,50 2,25 2,35 3,10 1,20 1,40 

Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,50 17,00 19,60 26,90 9,45 10,55 

 
 
B) NO EMPADRONATS 
 

Tipus  
d’entrada 

Fins a 
23 mesos 

De 2 a 11 anys Més d’11 anys Jubilats 

Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius 

Puntual Gratuït 1,50 2,35 3,10 4,60 2,35 2,80 

Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,50 19,60 27,00 42,75 19,60 24,30 

 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona aquest acord provisional durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16, 
els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos en l’article 18 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
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estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública, sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre de la modificació. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 16 vots a favor (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 (1 d’ICb). 
 
- 9. ALTRES TEMES 
 
- 9.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA 
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CUBELLES. 
  
Atès que el Ple de a Corporació, reunit en sessió ordinària de data 21 d’abril de   2008, 
va aprovar definitivament  el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 
regir l’adjudicació del contracte d’obres d’execució del projecte de pavimentació amb 
gespa artificial del camp de futbol municipal de Cubelles. 
  
Atès que durant el termini de presentació de proposicions van concórrer les següents 
empreses: 
 
1. Eiffage Onfraestructuras, SA. 
2. Construccions ICART, SA 
3. BECSA 
4. ADEC Building Factory, SA 
5. Limonta Sport Ibérica, SL / Asfaltos reunidos y Obras, SA 
6. Transcornejo, SA 
7. SERXAR, SAU 
8. Construccions Joan Anton Martín, SL 
 
Atès l’informe tècnic d’avaluació de les ofertes rebudes, les conclusions del qual 
assenyalen el següent: 
 
“Conclusions 
 
Una vegada analitzats tots els apartats i criteris de licitació,  el resum de les 
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puntuacions obtingudes per les mercantils CONSTRUCCIONES ICART, SA, 
BECSA i CONSTRUCCIONES JOAN ANTON MARTÍN, SL, és el següent: 
 

 
 
Es valora l’oferta de CONSTRUCCIONES ICART, SA, en 56,35 punts, la de 
BECSA, en 25,57 punts i la de CONSTRUCCIONES JOAN ANTON MARTÍN, SL, en 
13,07 punts.” 
 
Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de data 13 de juny de 2008. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte de 
pavimentació amb gespa artificial el camp de futbol municipal de Cubelles, a favor de 
l’empresa CONSTRUCCIONES ICART, SA per un import total de 596.000,00 € IVA 
inclòs, imputables a la partida pressupostària 08.452.62202, així com determinar que 
l’opció de millora a prestar per l’adjudicatari consisteix en: 

 
OPCIÓ B: 
 

 Instal·lació de 226 ml de col·lector enterrat de 250 mm de diàmetre i 50 ml de 
tub de 100 mm de diàmetre per a connexió de canaleta a col·lector. 

 Reducció de la plataforma d’asfalt per la banda de la pineda per ampliar la 
plataforma pel fons sud fins la tanca perimetral i fins les graderies existents. 

 Instal·lació d’una graderia metàl·lica d’acer galvanitzat amb seients de 
polipropilè de 20 m. de longitud i 4 files d’espectadors. 

 Manteniment durant 3 anys. 

 Possibilitat de realitzar tot l’espai de seguretat i perimetral al terreny de joc 
(1.291m 2) amb la mateixa gespa sintètica de diferent color. 

 Possibilitat de realitzar tot l’espai de 6 x 6 m. com a passadís davant banqueta 
suplents amb la mateixa gespa de diferent color. 

 Tancament de tot el perímetre (395 ml.) amb xarxa de protecció de les 
mateixes característiques tècniques descrites en projecte i de 6 m. d’alçada. 

 Encaixos davant vestidors i porta fons sud per accés esportistes i vehicles de 
reparació a través d’asfalt dins del recinte esportiu.   

 
Segon. Nomenar al tècnic municipal d’Obres i Serveis Viaris, responsable del 
seguiment per a  la correcte execució del present contracte. 
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Tercer. Requerir a l’adjudicatari que en un termini de 15 dies naturals, a comptar des 
de la data de la notificació de l’acord d’adjudicació, constitueixi la garantia definitiva del 
contracte per import del 4% del preu d’adjudicació. 
 
Quart. Procedir a la formalització del contracte dins del termini de 30 dies naturals des 
de la data d’adjudicació, prèvia constitució de la garantia definitiva, així com de 
l’abonament de les despeses a càrrec de l’adjudicatari, previstes al plec de clàusules. 
 
Cinquè. Disposar la publicació de la present adjudicació al BOP de  Barcelona. 
 
Sisè. Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les corresponents 
certificacions d’obra emeses. 
 
Setè. Facultar l’Alcaldessa Presidenta per la signatura d’aquest contracte, així com per 
a l’execució de totes aquelles autoritzacions necessàries  per a la plena efectivitat del 
present acord. 
 
Vuitè. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, i comunicar-ho 
al departament d’intervenció, al departament de Tresoreria, als Serveis Tècnics 
Municipals, a la Regidoria d’Obres i Serveis Viaris i al Servei de Contractació i Gestió 
Administrativa als efectes corresponents. 

 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
de la Corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
El Sr. Lluís Pineda explica la valoració de les empreses presentades i els motius pels 
quals s´opta per CONSTRUCCIONES ICART, SA . 
 
En aquests moments de la sessió, s’absenta la Sra. Alcaldessa. 
 
El Sr. Narcís Pineda opina que l’opció b) és la millor i diu que hi votaran a favor perquè 
és urgent que s’aprovi i es portin a terme les obres, ja que al Club de futbol Cubelles 
comença la temporada al setembre. A continuació, demana que s’informi al Club de 
Futbol de Cubelles del transcurs de les obres perquè es puguin planificar la 
temporada.  
 
En aquests moments de la sessió, s’incorpora la Sra. Alcaldessa. 
 
La Sra. Navarrete demana una explicació de per què l’empresa que es contracta és la 
més cara. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que no només es valora el preu, també es valora el tipus de 
gespa, i els complements que puguin fer; que el tipus de gespa que es volia era un 
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molt concret, perquè està donant molt bons resultats; i que aquesta empresa donava 
una garantia addicionals ; finalment, assenyala que les millores ofertades per dita 
empresa es valoren en uns 72.000 €. 
  
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
- 10. MOCIONS 
 
No n’hi ha. 
 
- 11. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquests moments de la sessió s’absenta la Sra. Miquel. 
 

Precs del grup municipal d´EC-FIC 
 

1) La Sra. Martínez prega, que tal i com van demanar en el ple de desembre de 
2007, se’ls hi faci arribar l’informe de totes les inversions previstes a Cubelles per 
la Generalitat per l’exercici 2008, tal i com es va comprometre l’Alcaldessa en el 
seu moment. 
 

Precs del grup municipal d’ ICV 
 
1)  El Sr. Coch, com a representant d’ICV, prega que els serveis es mantinguin 
dintre de la comarca del Garraf. 
 
2) El Sr. Coch, com a representant d’ICV, prega que es retirin uns contenidors 
ubicats al costat del col·legi Vora del Mar. 

 
En aquests moments de la sessió, s’incopora la Sra. Miquel. 

 
Preguntes del grup municipal d´EC-FIC 

 
1. Pregunta La Sra. Martínez pregunta quin criteri s’ha seguit per triar al padrí o 
padrina del dinar de la gent gran?  
 
2. Pregunta.  La Sra. Martínez pregunta si es farà la festa i la fira de la Verema? 
 

Preguntes del grup municipal d´ICb 
 
1. 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 



  Exp. 1.2.1.1  08/08 
  Legislatura 2007-2011 
  
 

 
 

20 
 

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.  

       
Preguntes del grup municipal del PPC 

  
1. 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? 

 
 

Preguntes del grup municipal d´ICV 
 
1. 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. 

 
2. Pregunta.  El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta respecte al tema 
dels Colls – Miralpeix, amb quins criteris es donaran els 10.000€? 
 
3. 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? 
 

Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de les 
respostes formulades al passat Ple ordinari de 19 de maig.  

 
Resposta a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC en la sessió 

plenària ordinària del 19 de maig de 2008  
 

1. Pregunta La Sra. Martínez pregunta si aquest equip de govern té previst de 
fer la festivitat de la Rosa? 
El Sr. Albet respon que la festa de la Rosa està ensorrada degut a la mala 
gestió del Grup Polític de l’Entesa i que l’any passat no va funcionar. 
 
A partir de l’informe de la tècnica auxiliar de Festes i Tradicions (que s’adjunta), 
i considerant que enguany aquest concurs feia el seu vint-i-cinquè aniversari, 
des de la regidoria de festes i tradicions es considera no fer el concurs 
enguany. Això no vol dir que no es torni a fer, però s'ha de treballar de forma 
diferent, intentant que hi participi més gent. Si no és així, des de la regidoria no 
trobem sentit a fer un concurs per a set participants, dels quals només quatre 
són del municipi. 
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S'intentarà fer el concurs més participatiu i, si no és així, des de la regidoria 
treballarem per millorar festes amb molta participació i actes per a infants que 
són tot un èxit participatiu. 

 
Resposta a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC en la sessió 

plenària ordinària del 19 de maig de 2008  
  
 

1. Pregunta La Sra. Navarrete pregunta per l’adjudicació d’obres menors a la 
empresa Segle XXI, quin criteri es segueix? 
Els criteris per contractar qualsevol obra són preus unitaris, qualitats i terminis 
d’execució. 
 
2. Pregunta La Sra. Navarrete pregunta si s’ha ofert realitzar aquest contracte 
a altres empreses de Cubelles? 
En qualsevol tipus d’obra es procedeix a sol·licitar pressupost a 3 empreses, 
escollint en la mesura que es pugui, empreses de Cubelles. Tot i això, moltes 
empreses no faciliten mai pressupost. 

 
3. Pregunta La Sra. Navarrete pregunta per uns estudis a realitzar per 
l’empresa Estratègia Local S.A que es van aprovar per Junta de Govern, 
d’assessorament del govern municipal en matèria d’organització dels serveis de 
l’Ajuntament de Cubelles per un import de 5.568€, i de consultoria i assistència 
per a l’elaboració d’un estudi de l’estructura municipal actual i proposta de 
millora estructural de l’Ajuntament de Cubelles per un import de 11.808€. 
Seguidament, pregunta si  l’Ajuntament va contractar a un gerent com 
assessor, Per què es necessiten aquests estudis? 
Tots els estudis destinats a millorar els serveis i la organització d’aquest 
Ajuntament, l’Equip de Govern entén que són necessaris.  

 
Resposta a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV en la sessió 

plenària ordinària del 19 de maig de 2008  
 

1. Pregunta El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta si coneix l’equip 
de  govern que el Puig de l’Àliga ha donat de baixa a alguns membres dels 
ADEF,del Grup de Riscos Cubelles? Si es que sí,  es coneix el motiu i quin és? 
Coneix l’equip de govern que a aquestes persones se’ls ha notificat la baixa per 
SMS de manera il·legal? Quin tipus d’acció ha pres l’Ajuntament al respecte? 
S’ha plantejat l’equip de govern la creació d’un grup de riscos municipals, no 
depenent de cap organització. 
La informació que té l’Ajuntament és que el mateix Grup Riscos Cubelles, amb 
l’acord de l’ADF Puig de l’Àliga, va donar de baixa a una sèrie de membres del 
Grup Riscos Cubelles ja que aquests també havien passat a formar part de 
l’ADF de Cunit.  L’Ajuntament no té constància de quina ha estat la manera 
com s’ha notificat aquesta informació.  La posició de l’Ajuntament respecte al 
Grup Riscos Cubelles, tal com sempre, ha estat de col·laboració i 
d’assessorament davant de qualsevol problema o conflicte. 
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La Junta Directiva de l’ADF Puig de l’Àliga va decidir expulsar el Grup Riscos 
Cubelles argumentant motius diversos entre ells el fet que el Grup Riscos 
Cubelles no estava constituït correctament ja que no havia comunicat al 
departament de justícia l’últim canvi de junta i que fins que no es regularitzés 
aquesta situació el grup romandria fora de l’ADF Puig de l’Àliga. 
 
Durant el mes d’abril el Grup Riscos Cubelles regularitza la seva situació i 
sol·licita a l’ADF Puig de l’Àliga la seva readmissió.  L’ADF Puig de l’Àliga, en 
data 4 de juny de 2008, notifica al Grup Riscos Cubelles la decisió per part de 
la seva Junta Directiva de no readmetre’ls novament. 
 
Actualment l’Ajuntament segueix formant part de l’ADF Puig de l’Àliga i en 
funció dels nous aconteixements es valorarà la possibilitat de sortir-ne per 
constituir una ADF exclusiva del municipi de Cubelles. 

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

d’obres i Serveis sap que l’enllumenat de Mas Trader primer i segon  sector 
s’apaga per les nits i no es torna encendre fins el matí? 
Segons ens informa l’empresa de manteniment SECE, durant el mes de maig 
hi ha hagut un parell de tempestes elèctriques que han provocat problemes a 
vàries instal·lacions d’enllumenat del municipi entre les quals Mas Trader. 
Aquestes avaries ja s’han solucionat així com una altra varia en una caixa de 
connexions que es va cremar, que també s’ha reparat.  

 
3. Pregunta. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, demana que consti en acta 

que demanen la carta del Grup Marítim Metropolita per tercera vegada.  
La Sra. Alcaldessa explica que l’esmentada carta es lliurà amb les respostes 
als precs i preguntes de l’anterior sessió.  

  
4. Pregunta. El Sr. Coch , com a representant d’ICV, pregunta quan es pensa fer 

el concurs de Roses? 
A partir de l’informe de la tècnica auxiliar de Festes i Tradicions (que s’adjunta), 
i considerant que enguany aquest concurs feia el seu vint-i-cinquè aniversari, 
que des de la regidoria de festes i tradicions es considera no fer el concurs 
enguany. Això no vol dir que no es torni a fer, però s'ha de treballar de forma 
diferent, intentant que hi participi més gent. Si no és així, des de la regidoria no 
trobem sentit a fer un concurs per a set participants, dels quals només quatre 
són del municipi. 
 
S'intentarà fer el concurs més participatiu i, si no és així, des de la regidoria 
treballarem per millorar festes amb molta participació i actes per a infants que 
són tot un èxit participatiu. 

 
5. Pregunta. El Sr. Coch, com a representant d’ICV,  pregunta on es farà  el nou 

Ajuntament? 
En el mateix lloc que l’actual. 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22:00 hores.  


