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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 18  DE 
FEBRER  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 18 de febrer de 2008, a les 20:02 hores, i prèvia 
convocatòria, es reuneixen a la sala de sessions, 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 assisteixen, també, la Sra. M. Rosa Almirall i Domènech, interventora de la 
Corporació. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
1.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ    
ORDINÀRIA DE 21 DE GENER DE 2008. 
 
La Sra. Miquel diu que a la pàgina 29, 3er paràgraf diu “Audin” i ha de dir 
“Auding”, i que al 4rt paràgraf d´aquesta mateixa pàgina diu “GI-109” i ha de dir 
“GI-19”. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat l´acta, amb les esmentades 
correccions.   
 

II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
L’ Alcaldessa dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 
2.1 La recepció de l’escrit de la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil, 
en relació a l’aprovació de la moció, per part del Ple, de condolences als 
familiars dels dos Guàrdies Civils morts en atemptat a França, Sr. Raul 
Centeno Bayon i Sr. Fernando Trapero Blázquez. 
 
2.2 La recepció de la notificació de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona de l´acord de Ple d’aquest organisme de data 22 de 
febrer de 2007, d´aprovació de l’ordenança fiscal número 12, reguladora de la 
Taxa per a la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a 
l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals de la Diputació de Barcelona, i que el càrrec de voluntària per 
a l´Ajuntament de Cubelles per a l’any 2008 és del l’1,75%. 
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2.3 La recepció de l’escrit de la Secretaria Primera de les Corts Valencianes, 
Sra. M. Fernanda Vidal Causanilles, en relació a l’aprovació de la moció de Ple  
en desacord amb el tancament i cessament de les emissions de TV3 i Canal 33 
a la Comunitat Valenciana. 
 
2.4 Entre els dies 18 i 21 de febrer quedarà tallat al trànsit el carrer Àngel 
Guimerà, Jacint Verdaguer i Sant Antoni, fins a la plaça Jaume Marsé, i es 
veurà afectada la circulació i l’estacionament dels carrers Gallifa i Rocacrespa, 
entre carrer Nou i La Creu, per obres de manteniment i millora de la via pública.  
 
Que al carrer Sant Antoni, entre Jacint Verdaguer i la plaça Jaume Marsé, la 
regidoria d’Obres i Serveis Viaris realitzarà una prova pilot de pavimentació 
amb formigó imprès entre el 18 i el 21 de febrer. L’objectiu d’aquesta actuació 
és provar la resistència d’aquest tipus de pavimentat de cara a la possibilitat de 
realitzar una actuació que afectaria a bona part del sector dels carrers Àngel 
Guimerà, plaça Marsé i passeig Vilanova.  
 
Des de la Policia Local s’informa que els carrers Àngel Guimerà i Jacint 
Verdaguer quedaran tancats al trànsit en aquest període; d’aquesta manera, 
els vehicles que vinguin del passeig Narcís Bardají hauran de desviar-se pel 
carrer Joan Roig i Piera, mentre que els que ho facin pel carrer Nou hauran de 
dirigir-se al carrer del Mig i sortir pel mateix carrer Joan Roig i Piera.  
 
Aquestes mesures s’apliquen des de les 8 del matí d’avui, per la qual cosa els 
vehicles que es dirigeixin a l’escola Charlie Rivel, a través del Pg. Vilanova 
hauran de fer-ho per la rotonda de l’Av. del Terme (entrada de Cubelles des de 
Vilanova), el carrer Sant Antoni, carrer de la Creu i carrer Piular (zona 
Vilanova), o bé a través del carrer Joan XXIII, Raval del Torrent, Nou, Sebastià 
Puig i Josep Mestres (zona Cunit). El bus escolar farà la seva parada en el 
carrer Sebastià Puig. 
 
La Policia Local també informa que entre els dies 18 i 21 de febrer estarà 
prohibit l’estacionament als carrers Gallifa i Rocacrespa, entre el carrer de la 
Creu i Nou per les obres d’asfaltat d’aquests dos vials. En aquest període, a 
més, es produiran talls alternatius als carrers Gallifa i Rocacrespa, com a 
conseqüència d’aquestes obres de renovació del paviment.  
 
La Policia Local recomana fer ús de vies alternatives per creuar el passeig de 
Vilanova, com pot ser els carrers Sebastià Puig, Eduard Toldrà i l’avinguda del 
Terme, atès que els carrers Àngel Guimerà i Sant Antoni estaran també tallats 
al trànsit per unes altres obres de manteniment de la via pública.  
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2.5. Pel que fa referència al recorregut del bus urbà, la regidoria de 
Dinamització Econòmica informa que entre el 18 i el 21 de febrer s’anul·laran 
les parades del Pg. Vilanova (números 14 i 15), que es passen al carrer Nou –
que serà de pujada a la plaça del Mercat- i la parada número 8. La parada 
número 13 (Pl. de la Font) s’anul·la i els usuaris hauran de fer servir la número 
12. A més, a partir d’aquest punt, el transport urbà anirà per l’Av. Catalunya (C-
31) i entrarà pel carrer Joan XXIII, Raval del Torrent i carrer Nou.  
 
Per a més informació i qualsevol canvi es recomana a la població informar-se a 
través dels mitjans de comunicació locals, especialment Ràdio Cubelles (107.5 
FM) i la web municipal www.cubelles.cat, dins els apartats de notícies i 
d’anuncis oficials. 
 
2.6 Informar que el proper dimecres 20 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, al 
Cinema Mediterrani tindrà lloc l’Audiència Pública corresponent a la presentació 
del projecte de pressupostos municipals de l’any 2008. 
 
Així mateix, s’aprofitarà l’acte per a presentar el Pla de Mandat 2007-2011 
d’aquest equip de govern i del qual des de demà es farà una distribució 
domiciliària. 
 
2.6 Informar que s´han obert les pliques del concurs per a l´adjudicació del 
contracte d’obres per a l’execució del Projecte d’urbanització de l’accés i entorn 
del Poliesportiu, i s´han presentat les següents empreses: BECSA, M. i J. 
GRUAS, S.A., ADEC BUILDING FACTORY, CONSTRUCCIONS JORDI 
RIERA, S.L. i AGROVIAL. Seguidament es realitzarà el corresponent informe 
tècnic de la valoració de les ofertes presentades i s´adjudicaran les obres. 
 
2.7 Informar del contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica per 
a la redacció del projecte de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, en 
quina licitació s´han presentat les següents empreses: SALVADOR MATAS 
ARQUITECTES, S.L. JORDI ROMERO I SABÍ, DOPEC, S.L.&GMG,S.L., 
ALBIN ARQUIECTES,S.L i DAU 9, S.L. Està prevista una propera mesa el dia 
21 de febrer per a la posterior adjudicació del contracte per Junta de Govern. 
 
2.8 A la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2008 es va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Protocol general del pla de concertació 
XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011. En base a 
aquesta adhesió, l’Ajuntament remetrà u na relació de previsions d’inversions a 
realitzar en aquest període, relatives a infraestructures i equipaments 
municipals una relació de mobiliari urbà que es sol·licita que es cedeixi, per part 
de la Diputació. 

http://www.cubelles.cat/
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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. 10/2008 a 
87/2008.   
 
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 25/2008, 26/2008, 27/2008, 35/2008, 55/2008,   
59/2008 i 60/2008 pels quals es resolen temes de personal.. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE 
PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE CUBELLES “JOSEP PONS I VENTURA”. 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 17 de desembre de 
2007, per unanimitat dels membres assistents, acordà aprovar definitivament el 
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE CUBELLES “JOSEP PONS I VENTURA”. 

 En data 8 de febrer de 2008 i registre d’entrada núm. 1722, els redactors del 
Projecte han presentat nou exemplar del mateix, amb les modificacions 
requerides per la corporació, que consisteixen en la substitució de la subbase 
definida anteriorment, per una asfàltica, a fi i efecte que l’Ajuntament procedeixi 
a la seva aprovació. 

Atès l’informe emès per l’arquitecta municipal on exposa la voluntat del 
consistori de modificar el projecte, en el sentit que la subbase del projecte de 
pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol sigui asfàltica. 
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Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal per a la 
modificació del projecte, consistent exclusivament, en la substitució de la 
subbase determinada per una d’asfàltica, fet que no comporta cap modificació 
pressupostària i es considera una modificació no substancial del projecte. 

Atès que els informes preceptius esmentats també posen de relleu que el 
projecte d’obres conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i l’article 
relacionats de la LCAP. 
 
Vist allò que disposa el ROAS, en relació a l’aprovació i modificació dels 
projectes d’obres locals, i atès el Decret d’Alcaldia núm. 276/2003, de 9 de 
juliol, de delegació d’atribucions als regidors de la Corporació de competències 
resolutives dintre de les seves àrees específiques, aquesta regidoria proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Projecte bàsic i executiu de 
pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal de Cubelles 
“Josep Pons i Ventura”, amb un pressupost total d’execució per contracte de 
598.066,90 € IVA inclòs (16%), consistent en la substitució de la base de terra 
comptada que contemplava el projecte inicial per una base asfàltica. 
  
SEGON.- Inserir anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades, als 
redactors i als serveis tècnics municipals. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
El Sr. Narcís Pineda vol felicitar als regidors per aquesta decisió, perquè diu que  
és la millor proposta. Recorda que ICV en el Ple passat demanava que si s’havia 
de modificar alguna cosa sobre el projecte es deixés sobre la taula; que a 
l’informe de l’expedient la Sra. Marga Pomares, arquitecta municipal es considera 
que un canvi de subbase de terra compactada previst al projecte aprovat, a 
subbase asfàltica és una modificació del projecte, no una millora com es va dir, i 
demana que consti en acta que ICV intenta ser coherent en tots els seus 
discursos, i que per això hi votaran a favor.   
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
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6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ 
MITJANÇANT CONCURS, PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, 
DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE CUBELLES. 
 
Atès que en data 17 de desembre de 2007, el Ple va aprovar definitivament el 
Projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal de 
Cubelles. 
 
Incoat l’expedient de contractació d’obres per a l’execució del Projecte de 
pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal de Cubelles 
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 92/2008 de data 8 de febrer de 2008 i 
redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal i Cap dels Serveis Tècnics núm. 006/08 
de 24 de gener, quines conclusions literalment diuen el següent: 
 
“Vist les consideracions anteriors, el tècnic sotasignat conclou que si la voluntat 
del consistori és que la subbase del projecte de pavimentació amb gespa 
artificial del camp de futbol municipal de Cubelles “Josep Pons i Ventura” sigui 
asfàltica, cal tramitar una modificació del projecte aprovat definitivament”. 
 
Atès que la Regidoria d’Esports proposa al Ple l’aprovació de la modificació del 
Projecte de pavimentació esmentat. 
 
Vist l’informe núm. 006/08, de 8 de febrer, de l’arquitecte tècnic municipal. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 02/08 de 8 de febrer. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, núm. 5/08 de data 11 de febrer. 
 
Vista la reserva de crèdit 8/2008 de data 11 de febrer. 
 
Atès allò previst a l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
quan l’avocació de les competències. 
 



  Exp. 1.2.1.2  03/08 
  Legislatura 2007-2011 
  
 

 

8 

De conformitat amb els articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
quan a la modificació dels projectes. 
 
Per tot això i en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides 
proposo a la Corporació l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer. Avocar la competència per a l’aprovació del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació mitjançant concurs, 
procediment obert, tramitació urgent, del contracte d’obres per a l’execució del 
projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal de 
Cubelles. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i, simultàniament obrir la licitació 
per l’adjudicació del contracte, obrint un termini de 13 dies naturals, comptats 
des de l’aprovació definitiva del plec de clàusules, perquè els interessats 
presentin les seves ofertes. L’esmentada aprovació es produirà transcorreguts 
20 dies d’exposició pública des de la data de la darrera publicació de l’edicte al 
BOP o al DOGC. 
 
Tercer. Condicionar l’eficàcia del  present acord a l’aprovació de la modificació 
del projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal 
de Cubelles. 
 
Quart. Aprovar la despesa de 598.066,90 € que anirà a càrrec a la partida 
pressupostària 8.452.62202 del pressupost vigent. 
 
Cinquè. Facultar a l’Alcaldessa Presidenta per a la signatura del corresponent 
contracte i per a l’execució de qualsevol actuació necessària per a la plena 
efectivitat del present acord. 
 
Sisè. Inserir anunci al BOP i al DOGC tal i com s’estableix en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars durant el període de 20 dies hàbils a 
efectes de presentar reclamacions i/o suggeriments que en tal cas seran 
resoltes pel Ple de la Corporació. En cas que no es presentin, s’entendrà 
aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Setè. Comunicar el present acord al departament d’Intervenció, al departament 
de Tresoreria, als Serveis Tècnics Municipals, a la Regidoria d’Esports i al 
Servei de Contractació i Gestió Administrativa, als efectes corresponents. 
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La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
El Sr. Narcís Pineda diu que li preocupa que la durada del contracte es fixi en 
80 dies a partir de la signatura de l’acta replanteig, ja que la temporada finalitza 
a finals de maig i a principi d´agost ja hi ha entrenaments; seguidament,  
pregunta si s’ha parlat amb les entitats i amb el Club de Futbol Cubelles . 
 
El Sr. Lluís Pineda diu que a partir de l´aprovació està previst parlar-ho; que 
s’intentarà que les obres s´acabin abans del mes d’agost, i que els 
entrenaments comencen a partir de la segona quinzena d’agost, però que si no 
fos així, es buscarien alternatives, com el camp petit o, si hi ha cap problema, 
buscar solució a través de Vilanova o Cunit. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
7. ALTRES TEMES 
 

No n’hi ha. 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
8. MOCIONS 
 

No n’hi ha. 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

PRECS 
 
No n’hi ha. 
 
PREGUNTES 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
 
1. Pregunta. La Sra. Navarrete pregunta el cobrament de quins impostos s’han 
passat a la Diputació? Quant se li ha pagat al Sr. Molina al mes de gener? 
 

Preguntes del grup municipal d´ICV 
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1. Pregunta.  El Sr. Narcís Pineda pregunta si han tingut notificació del Síndic 
de Greuges en referència a una instància presentada pels veïns, per la queixa 
de la neteja de la zona darrera del cementiri i el Cap.  
 
El Sr. Albet, regidor de Medi Ambient, diu que per part de l’Àrea de Medi 
Ambient al mes d’octubre-novembre, es va fer la fumigació de tot el poble, ja 
que es el període que es té que fumigar per evitar que surtin les bosses. Una 
vegada que surten les bosses diu que es fumiga però no tenen efecte directe, 
que l’únic efecte directe que hi ha amb les bosses es tallar-les i cremar-les. 
Comenta que és un procés que s’ha reproduït en moltes zones del poble, i que 
això es fruit del canvi climàtic, que l’efecte de la fumigació del mes de setembre 
–octubre no ha tingut efecte perquè fa molta calor. Acaba dient que el que 
s’està fent és tallar les bosses i cremant-les però que es un procés lent.  
 
El Sr. Narcís Pineda demana resultats. 
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de 
les respostes formulades al passat Ple ordinari de 21 de gener.  
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC en el 

ple ordinari del 21 de gener de 2008 
 

 
1. Pregunta.  Té constància el Regidor de Sanitat Respecte del col·lapse 

que va patir el CAP de Cubelles al Nadal, per falta de personal mèdic? 
Es preveu aquesta situació al nou CAP?  S’ha previst pressionar a la 
Generalitat? 
El personal mèdic del CAP és responsabilitat del departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. La direcció del CAP té els mecanismes 
establerts per resoldre els temes relacionats amb aquest tema. Esperem 
que amb la construcció del nou CAP aquests aspectes es tinguin en 
compte. Si algú té algun suggeriment o observació es poden exposar en 
uns fulls a disposició dels usuaris de la salut pública. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el ple ordinari del 21 de gener de 2008 

 
 



  Exp. 1.2.1.2  03/08 
  Legislatura 2007-2011 
  
 

 

11 

1. Pregunta El Sr. Alamán pregunta quin és el posicionament del govern 
de Cubelles respecte la dessaladora instal·lada en terrenys confrontants 
amb el terme municipal.  
L’aigua és un problema de tots, independentment de qui sigui el 
propietari del territori. 

2. Pregunta.  El Sr. Alamán pregunta quines han estat les participacions i 
les intervencions que l’Ajuntament ha tingut en aquest projecte. 
Diverses reunions, que encara mantenim, amb ATLL, CAT i ACA. 
 

3. Pregunta. El Sr. Alamán pregunta quins efectes positius i negatius tindrà 
la instal·lació de la dessaladora en els terrenys de Mas Peirot, pròxims al 
terme municipal de Cubelles. 
Seran els tècnics redactors del projecte els qui determinaran aquests 
efectes. 

 
4. Pregunta.  El Sr. Alamán pregunta quin efectes es preveuen que hi hagi, 

de qualsevol tipus, per al litoral marítim de Cubelles, a la seva zona de 
costa i platja, arrel de la instal·lació de la dessaladora. El desguàs de la 
salmorra de la dessaladora passa pel terme municipal de Cubelles? 
Igual que en el cas anterior, els tècnics que redactin el projecte ho 
determinaran. En el cas del desguàs, com encara no està fet el projecte 
desconeixem per on passarà aquest desguàs. 

 
5. Pregunta. El Sr. Alamán pregunta si està previst qualsevol tipus 

d’immissió a Cubelles per la dessaladora, bé per motius de la instal·lació 
o bé per el desguàs de la salmorra? 
Ho coneixerem quan estigui fet el projecte. 

 
6. Pregunta.  El Sr. Alamán pregunta si el govern de Cubelles ha 

intervingut en cap reunió que tingués per objecte el conjunt de 
contraprestacions que es rebran pels municipis afectats, o si ha realitzat 
qualsevol altra acció per exigir una contraprestació per Cubelles.  
Sí. 

 
7. Pregunta. El Sr. Alamán pregunta si influirà la instal·lació de la 

dessaladora  amb el suplement que paguen els ciutadans de Cubelles 
per la portada d’aigües del Llobregat. 
S’està negociant. 

 
8. Pregunta. El Sr. Alamán pregunta si Cubelles tindrà alguna 

contraprestació per l’afectació que patirà de la dessaladora; en aquests 
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cas, quines seran aquestes contraprestacions i quin import econòmic 
suposa? 
S’està negociant. 

 
9. Pregunta.  La Sra. Navarrete diu que al Ple de 19 de novembre van fer 

unes preguntes molt concretes respecte els animals abandonats al 
municipi, i com considera que a la resposta no ha quedat clara, torna a 
preguntar si es fa el seguiment dels animals que es porten a Pastor 
Man? Què passa amb ells? És donen en adopció? Quants diners costa 
cada animal que es porta a Pastor Man? 
Es fa un seguiment i, fins i tot, sabem que en algun cas els gossos s’han 
recuperat a Cubelles. 
En referència al cost, aquesta pregunta ja va ser degudament 
contestada en el ple del 21 de gener de 2008. En tot cas, depèn de si es 
tracta d’un servei de tipus ordinari o especial, el servei té un cost 
diferent. Suposant que el servei sigui ordinari aquest servei tindria un 
cost de 226,30 € més IVA. 

 
10. Pregunta. La Sra. Navarrete diu que el passat 10 de desembre es van 

fer dues Juntes de Govern, una extraordinària i una altra extraordinària i 
urgent, pregunta per què no es van incloure aquests temes a la Junta 
ordinària del mes de desembre? Diu que s’ha de tenir en compte el cost 
que això suposa pel municipi. 
El govern coneix els costos que aquestes sessions representen, però ha 
de prioritzar les urgències que sorgeixen. 
 

11. Pregunta. La Sra. Navarrete diu que en aquestes Juntes hi han dues 
actes en les que s’aprova dos contractes d’obres que no arriben a trenta 
mil euros, IVA inclòs. cadascun d’ells, a favor de l’empresa S.XXI S.L, 
pregunta quins criteris s’han seguit per adjudicar aquestes obres? 
Quantes empreses s’han valorat? S’ha sol·licitar algun informe econòmic 
de l’empresa? Poden confirmar si aquesta empresa es dedica a la 
construcció d’obres d’enginyeria civil, concretament a la construcció de 
ponts? 
Amb Obres Urbanístiques Segle XXI SL, s’han realitzat dos contractes.  
 
El primer per a la construcció de 35 nínxols al cementiri, obra que està 
apunt de començar. Cal dir que els valors presentats per aquesta 
empresa eren coherents amb les diferents actuacions similars que s’han 
realitzat al Cementiri Municipal. 
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L’altre contracte és per l’arranjament de voreres de la via publica. Aquest 
contracte es va dur a terme degut a l’existència de moltes queixes 
referents a l’estat de les voreres del municipi. Es van sol·licitar, des del 
departament d’Obres i Serveis Viaris, pressupostos (valors unitaris) a 
diferents empreses especialitzades en aquest tipus d’obres. La única 
que va presentar oferta va ser Obres Urbanístiques Segle XXI SL. 
Aquesta empresa es dedica a aquest tipus de feines en diferents 
municipis de la comarca. 
Respecte a si tenen la capacitat per a construir ponts, cal dir que 
l’Ajuntament no té l’obligació de conèixer la classificació dels 
contractistes a no ser que es presentin a un concurs. Per aquesta raó no 
podem determinar la seva capacitat per construir un pont. Tot i això, les 
diferents feines que realitza normalment aquesta empresa es limiten a 
obres d’urbanització i arranjament de la via pública (pavimentació...).   

 
12. Pregunta. La Sra. Navarrete pregunta quan és retiraran els adorns de 

Nadal? 
La Sra. Alcaldessa contesta que s’està fent, que va ser una empresa qui 
els va posar i són ells els que els estan traient.  

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

ordinari del 21 de gener de 2008 
 
1. Pregunta El Sr. Coch, com a representant d´ICV, respecte a la 

dessalinitzadora pregunta per què no s’ha portat a Ple aquest tema? 
Pregunta a la Sra. Alcaldessa, si només ella ha decidit que el tema de la 
dessalinitzadora no interessa al poble de Cubelles? Ha intervingut el 
govern? Quins grups de l´oposició han participat en aquesta decisió? 
El Sr. Albet diu que la decisió aquesta no és d’aquesta legislatura. 
 
Seguidament, per petició del Sr. Coch, com a representant d´ICV, es fa 
constar de forma literal a l´acta la resposta de la Sra. Alcaldessa, amb el 
següent tenor literal: “Va ser el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat qui va tenir una reunió amb el Director, en aquest cas, del 
Consorci d’Aigües de Tarragona i van decidir on anava aquesta 
dessalinitzadora. Inicialment van venir aquí i van fer una primera 
prospecció, ho comento, perquè, vull dir, no va ser una decisió total sinó 
que no era el moment de parlar d’aquest tema, i les preses que n’hi han 
per poder donar l’aigua, ja que tothom estem amb aquesta problemàtica, 
van tindre més facilitats per poder posar aquesta instal·lació a Cunit, van 
arribar a un acord, i li van posar a Cunit. Això a través de lo que és la 
Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat”. 
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2. Pregunta. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta quina 

empresa va fer el projecte constructiu del pont? Quant ha costat aquest 
projecte? Qui l’ha pagat? 
L’empresa que ha redactat el projecte és CICSA. 
El projecte l’ha pagat Grup Marítim Metropolità SL en virtut del conveni 
entre aquest i l’Ajuntament de Cubelles per a l’execució del Port Esportiu 
de Cubelles (el conveni és de l’1 d’agost de 2003 i es va aprovar en el 
Ple del 7 d’agost de 2003). El cost exacte del mateix el desconeixem 
perquè el pagament s’ha fet directament. 
 

3. Pregunta.  El Sr. Coch, com a representant d’ICV, pregunta qui ha 
costejat el sopar de la brigada, que va tenir lloc abans d’acabar l’any? 
La regidoria corresponent. 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 20:30 hores.  
 


