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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 21  DE 
GENER  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 gener de 2008, a les 20:10 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. 
 
 



  Exp. 1.2.1.1  01/08 
  Legislatura 2007-2011 
  

 
 

2 

 
 
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 i la Sra. Margarida Pomares i Sánchez, arquitecta i Cap dels 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
- 1.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 17 DE DESEMBRE DE 2007. 
 
Es 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 recepció de l’escrit del Director del Gabinet del Ministre de l’Interior, Sr. 
Gregorio Martínez Garrido, en relació a l’aprovació de la moció de l’Ajuntament 
de Cubelles de condolences als familiars dels dos Guàrdies Civils morts en 
atemptat a França. 
 
2.2. Comunicar que des del 21 al 28 de gener de 2008, els ciutadans i 
ciutadanes amb dret a vot a les properes eleccions generals poden consultar el 
cens electoral a través de la web de l’Ajuntament o a la Oficina de Participació i 
Informació Ciutadana. Seguidament, explica que s’han designat els espais 
gratuïts per la col·locació de cartells, i per a la col·locació de banderoles i 
pancartes electorals i que el local designat pels actes de campanya serà la 
Sala de Cinema Mediterrani.   
 
2.3.  L’Ajuntament a través de la Regidoria de Serveis a les Persones ha donat 
suport a la iniciativa legislativa popular per a l’atenció de la fibromiàlgia i la 
síndrome de fatiga crònica a Catalunya. La Comissió de Control d’aquesta 
iniciativa legislativa popular ha informat que s’han aconseguit les signatures de 
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suport necessàries per tirar endavant la tramitació parlamentària. S’han recollit 
51.203 signatures acreditades per l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
2.4. La rebuda de la notificació del Síndic de Greuges de Catalunya en la que 
demana aclariments sobre la denúncia presentada per l’Associació de 
Minusvàlids de Cubelles (AMICU), en el sentit que les persones amb 
discapacitat no havien estat ateses com calien. Explica que Cubelles és un 
municipi de menys de 20.000 habitants, que és el Consell Comarcal qui 
designa a les persones que fan aquest servei, i que és contestarà aquest escrit. 
 
2.5.  Comunicar que des de l’1 de gener de 2008 l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona està en funcionament a Cubelles, i que 
es poden fer tots els tràmits a través de la oficina ubicada a la plaça de la Font. 
Afegeix que al mes de març podran donar resultats de la gestió tributària. 
 
2.6.  Informar que es posarà una dessalinitzadora al terme municipal de Cunit, 
per tal de donar servei al Consorci de Tarragona i Aigües Ter-Llobregat; afegeix 
que s´ha convidat a l’Ajuntament de Cubelles a visitar una dessalinitzadora de 
Mallorca, i que en representació d´aquest s´han designat els Sr. Joan Albet i 
Miró i el Sr. Miguel Angel López Robles. 
 
2.7.  El Pla de Mandat és farà arribar la propera setmana a l’oposició i 
posteriorment es presentarà a la ciutadania en una Audiència pública. 
 
2.8.  L´Alcaldia es va reunir el passat 15 de gener de 2008 amb una 
representació de Greenpeace, a petició d’aquesta entitat ecologista, a la qual 
se li va posar a disposició tota la documentació relativa a la construcció del nou 
pont del riu Foix, i de la que no disposaven.  
 
2.9.  S’ha aprovat la sol·licitud per al PUOSC 2008-2012, amb el següent 
contingut:  

- Anualitat 2008: connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable 
dels sectors de Mas Trader I i Mas Trader II a la xarxa municipal 
d’aigua de Cubelles (Programa general). 

 
- A l’anualitat 2009. obres d’execució del Pla Especial de Protecció del 

riu Foix des de la carretera fins el mar (Programa general); 
construcció del nou edifici de l’Ajuntament de Cubelles (Programa 
general); rehabilitació i millora del sector del Passeig Vilanova i 
entorn (Programa específic); construcció de la xarxa d’aigües pluvials 
del sector del Marítim (Programa general). 
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- A l’anualitat 2010: reurbanització del sector Mas Trader I (Programa 
específic); adquisició de les finques ubicades al Passeig Bardají 12 i 
14 ; ampliació del cementiri de Cubelles; 

 
- A l’anualitat 2011: construcció del nou centre cívic a Mas Trader I; 

construcció de l’ampliació del CSIDE; 
 

- A l’anualitat 2012: reurbanització del sector de Molí de Baix 
 
Del programa de Biblioteques: 
 

- A l’anualitat 2009: redacció del projecte bàsic i executiu per a la 
construcció de la nova biblioteca. 

 
- A l’anualitat 2010: obres de construcció de la nova Biblioteca. 

 
- A l’anualitat 2011: mobiliari i equipament per a la nova Biblioteca. 

 
2.10. Comunicar que Fauna Cubelles ha recollit un total de 2252 signatures que 
es van presentar a l’OPIC, de les quals hi ha un total de 863 empadronats 
(38,32%), 1378 no empadronats (61,19%) i 11 menors (0,49%). 
 
2.11. Explicar que avui entra en funcionament la participació ciutadana dintre 
del Ple de l’Ajuntament, ja que en aplicació del Reglament de Participació 
Ciutadana han sol·licitat intervenir-hi ***, representant del grup polític GI-19, i 
***, representant de l´Associació Fauna de Cubelles. 
 
A petició de l´Alcaldessa, la secretària general explica el procediment 
d’intervenció, segons el previst al Reglament de Participació Ciutadana. 
 
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. 817/2007  
a 900/2007 i 1/2008 a 9/2008.  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
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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 
números 781/2007,  785/2007, 819/2007, 820/2007, 837/2007, 863/2007, 
864/2007, 866/2007, 867/2007 pels quals es resolen temes de personal. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE 
REPOSICIÓ FORMULATS CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE  EN 
DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2007 D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN PONT SOBRE EL RIU FOIX AL TERME 
MUNICIPAL DE CUBELLES. 
 
Atès que en data 12 de novembre de 2007 el Ple municipal va aprovar 
definitivament el Projecte Constructiu d’un pont sobre el riu Foix al terme 
municipal de Cubelles. 
 
Atès que el corresponent Edicte d’aprovació definitiva va ser publicat al BOP 
núm. 274, pàgina 33, de data 15 de novembre de 2007. 
 
Atès que es presenten els següents recursos de reposició contra l’esmentat 
acord : 
 

1. ***, mitjançant escrit registre d’entrada número */* . 
2. ***, mitjançant escrit registre d’entrada número */* . 
3. ***, mitjançant escrit registre d’entrada número */* . 

 
Vist l’informe núm. 27/07, de 24 de desembre, de la Secretaria General quines 
conclusions són les següents de forma literal: 
 

“ 1. Respecte la petició de SUSPENSIÓ de l´acord, correspon al Ple 
ponderar els perjudicis que suposaria per als interessos públics la 
suspensió de l´eficàcia de l´acord i els perjudicis que causaria als recurrents 
la conseqüència de l´eficàcia de l´acte recorregut. Aquest pronunciament 
caldrà que es realitzi de forma expressa dintre dels 30 dies següents a la 
interposició del recurs, és a dir, abans del 23 de gener de 2008. No obstant, 
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si amb anterioritat a aquesta data es resolen de forma expressa els 
recursos no caldrà que el Ple es manifesti sobre la suspensió, ja que 
aquesta només té eficàcia mentre es resolen els esmentats recursos. 

No procedeix suspendre per causes de nul·litat de Ple dret. 

2. Respecte els motius d´impugnació del recurs presentat per *** : 
 
 2.1. Procedeix DESESTIMAR el motiu segon, perquè l´expedient 

d´aprovació del Pla Especial de referència està caducat. 
 

2.2. Procedeix DESESTIMAR el motiu quart, perquè el Ple no va 
acordar cap avocació de competències.  

 
3. Respecte els recursos presentats per *** i  per *** 

3.1. Motiu d’impugnació segon, respecte la nul·litat de l´acord: 
 

 Procedeix DESESTIMAR la pretensió de vulneració de drets 
susceptibles d´emparament constitucional (art. 62.1 a) 
LRJPAC). 

 Procedeix DESESTIMAR la pretensió de que s´ha dictat per 
òrgan manifestament incompetent per raó de competència o 
del territori), (art. 62.1 b) LRJPAC). 

 Procedeix DESESTIMAR la pretensió de que és constitutiu 
d´infracció penal i s´ha dictat com a conseqüència de la 
mateixa (art. 62.1 a) LRJPAC). 

 Procedeix DESESTIMAR la pretensió que s´ha prescindit 
totalment i exclusiva del procediment legalment previst. (art. 
62.1 e) LRJPAC). 

 Correspon als SSTT municipals informar sobre l´existència, o 
no, de causa de nul·litat per causa prevista en altra legislació 
sectorial. En cas de no concorre-hi causa, procedirà 
DESESTIMAR aquesta pretensió. 

 
3.2. Procedeix DESESTIMAR la pretensió d´anul·labilitat supletòria, 

per quant no ha quedat acreditat l´incompliment de les previsions 
de l´ordenament jurídic, respecte la normativa estudiada per 
aquesta Secretaria. 
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Dita previsió haurà de ser completada amb l´estudi que efectuïn 
els SSTT respecte la resta d´al·legacions dels recurrents, referent 
als  aspectes tècnics del projecte. 

 
3.3. Motiu d´impugnació cinquè, respecte la responsabilitat patrimonial 

de l´Ajuntament, procedeix DESESTIMAR dita pretensió per no 
concorre-hi els requisits exigits per la Llei per què operi tal 
responsabilitat. “ 

 
Vist l’informe tècnic núm.  001/08 de data 9 de gener de l’arquitecta municipal i 
Cap dels Serveis Tècnics, quines consideracions i conclusions de forma literal 
són les següents: 
 
“ Consideracions 
Respecte el contingut del recurs presentat per *** cal considerar el següent: 
 

1. Respecte la possible ubicació del nou pont sobre el riu Foix com a 
continuació de l’avinguda Onze de Setembre, l’Ajuntament de Cubelles 
va estimar aquesta com a primera opció, però els estudis previs 
realitzats i posteriorment l’informe sol·licitat a la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat no ho consideraven viable des del punt de vista viari. 

 
2. Que el planejament vigent en el sector no és en cap cas el Pla Especial 

que es va redactar i aprovar inicialment el 15 de març de 1999, sinó el 
pla general del 1993. Per tal que el planejament sigui vigent cal la seva 
aprovació definitiva. 

 
3. Que l’informe del departament de Medi Ambient, Direcció General de 

Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya forma part de l’expedient de 
l’aprovació del projecte del nou pont sobre el riu Foix. En aquest sentit, 
existeixen dos informes: el primer, de 13 de juny de 2006, abans que 
l’espai de la desembocadura entrés dins l’espai Xarxa Natura 2000 i el 
segon de data 16 d’agost de 2007. Referent als aspectes 
mediambientals, cal dir que l’informe del Departament de Medi Ambient, 
Direcció General de Medi Natural, és favorable. Cal considerar que amb 
el projecte presentat es recupera l’espai que actualment es fa servir de 
trànsit i que només s’afecta la llera en dos punts de suport del pont 
sobre el terreny. El projecte contempla les mesures necessàries per 
garantir la conservació dels hàbitats i de les espècies d’interès 
comunitari.  
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4. Que el projecte constructiu aprovat definitivament pel Ple Extraordinari 
del dia 12 de novembre de 2007, conté tota la documentació tècnica que 
la legislació tècnica exigeix, tant pel que fa als aspectes geotècnics, com 
les mesures mediambientals, que vindran recollides també amb 
l’autorització d’obres de l’ACA, com el compliment de la normativa 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 
5. En els documents on apareix el carrer Prat de la Riba, es vol dir el carrer 

Pompeu Fabra.  Es tracta d’un error material que apareix en Projecte 
bàsic, fruït d’una cartografia antiga on al carrer Pompeu Fabra 
s’anomenava carrer Prat de la Riba.  Aquest error es va rectificar en la 
memòria del Projecte constructiu. 

 
El contingut dels dos documents presentats com a recurs de reposició per part 
de *** i de *** és idèntic. Per tant, les consideracions seran vàlides per ambdós 
documents.  
 
1. Respecte el primer punt “Violación del Principio de desarrollo 

sostenible”, on es qüestionen els aspectes de compliment dels paràmetres 
hidràulics, de vialitat i la incompatibilitat mediambiental entre la construcció 
el nou pont sobre el riu Foix i l’espai de la desembocadura del riu Foix, 
integrat en la Xarxa Natura 2000 cal especificar que:  

 

 El projecte del nou pont sobre el riu Foix compleix els paràmetres 
hidràulics, tal i com indica l’informe favorable emès per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, organisme competent per en aquesta matèria, 
donat que és un projecte sobre domini públic hidràulic.  

 En referència als aspectes de vialitat, donat que un canvi d’ubicació 
implica una modificació del planejament vigent, l’Ajuntament de 
Cubelles va sol·licitar informe  a la Direcció General d’Urbanisme del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat. En data 23 d’octubre de 2007, s’emet aquest informe, on 
la conclusió és: es considera necessari preservar l’emplaçament i el 
traçat previst al pgom de 1993 per al pont sobre el riu Foix....Motius: 
manca de continuïtat de la xarxa viaria, dificultats de connexió i enllaç 
amb les vies de l’entorn, reduïda secció del onze de setembre, 
dificultat per mantenir els passos sota la via. 

 Pel que fa la incompatibilitat mediambiental entre la construcció del 
nou pont sobre el riu Foix i l’espai de la desembocadura del riu, 
integrat en la Xarxa Natura 2000, cal dir l’informe del departament de 
Medi Ambient, Direcció General de Medi Natural, de la Generalitat de 
Catalunya forma part de l’expedient de l’aprovació del projecte del 
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nou pont sobre el riu Foix. En aquest sentit, existeixen dos informes: 
el primer, de 13 de juny de 2006, abans que l’espai de la 
desembocadura entrés dins l’espai Xarxa Natura 2000 i el segon de 
data 16 d’agost de 2007. Referent als aspectes mediambientals, cal 
dir que l’informe del Departament de Medi Ambient, Direcció General 
de Medi Natural, és favorable. Cal considerar que amb el projecte 
presentat es recupera l’espai que actualment es fa servir de trànsit i 
que només s’afecta la llera en dos punts de suport del pont sobre el 
terreny. El projecte contempla les mesures necessàries per garantir 
la conservació dels hàbitats i de les espècies d’interès comunitari i 
segueix els procediments previstos pels espais del PEIN.  

 Per altra banda, els criteris que s’han seguit en el disseny del nou 
pont sobre el riu Foix són de màxima permeabilitat tant pel pas de 
l’aigua en cas d’avingudes com permeabilitat visual. De manera que 
només té dos suports sobre la llera, aquests estan dissenyats per tal 
que la seva incidència visual i hidràulica sigui mínima. La secció del 
pont és la més prima possible seguint el mateix criteri de màxima 
permeabilitat i fins i tot la barana i la il·luminació del pont està 
pensada per tal de mantenir aquesta permeabilitat. Es demostra 
clarament que l’impacte paisatgístic del nou pont és integrador i no 
pas agressiu.  

 
2. Respecte el tercer punt “Defectos invalidantes del Proyecto recurrido 

por la creación de indefensión del administrado”, cal dir que: 
 

 L’aprovació definitiva del projecte es va fer sobre el projecte 
constructiu. Per tant, aquest està redactat i aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de Cubelles. 

 L’estudi geotècnic existent en el projecte reuneix tots el paràmetres 
idonis per tal de realitzat el càlcul estructural en el projecte 
constructiu. 

 Que les qüestions de hidràulica estan perfectament detallades en el 
contingut del projecte. Si no fos així, aquest projecte no podria haver 
obtingut l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 Que no és una infraestructura de nova creació, donat que està 
prevista en el planejament vigent, ni tampoc és fruit de noves 
necessitats de creixement del municipi, ja que tot el seu entorn és sòl 
urbà consolidat. Per tant, no procedeix a un nou estudi de mobilitat. 

 Que en data 16 d’agost de 2007, el Departament de Medi Ambient, 
Direcció General de Medi Natural emet informe respecte l’afectació 
del pont sobre l’espai de la desembocadura del riu Foix, considerant 
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la normativa de la Xarxa Natura 2000. Aquest informe ratifica 
l’informe anterior de 13 de juny de 2006 emès pel mateix 
departament, informe que va ser favorable. Cal considerar que amb 
el projecte presentat es recupera l’espai que actualment es fa servir 
de trànsit i que només s’afecta la llera en dos punts de suport del 
pont sobre el terreny. El projecte contempla les mesures necessàries 
per garantir la conservació dels hàbitats i de les espècies d’interès 
comunitari i segueix els procediments previstos pels espais del PEIN. 

 En aquests moments, l’Ajuntament de Cubelles està esperant 
l’autorització d’obres de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 
3. Respecte el punt quart “Infracción de la Ley 42/2007, del Patrimoni 

Natural y de la Biodiversidad”, cal dir que per tal d’infringir la llei caldria 
que evidenciar que la construcció del nou pont sobre el riu Foix no complís 
amb els paràmetres que marca la normativa de la Xarxa Natura 2000 o bé 
que no seguís els procediments previstos pels espais PEIN. Els informes 
del Departament de Medi Ambient que consten en l’expedient del nou pont 
sobre el riu Foix garanteixen el respecte al Medi Natural, és a dir, la 
desembocadura del riu Foix. És més, el projecte contempla la recuperació 
de l’espai del riu que actualment està pavimentada i que es fa servir com a 
pas de vehicles, a l’alçada de l’avinguda Onze de Setembre. Per tant, serà 
una millora per aquest espai natural. 

 
Conclusions, 
 
Vist les consideracions anteriors, el tècnic sotasignat considera que procedeix 
DESESTIMAR els punts en els que es fan referència als aspectes abans 
esmentats dels recursos presentats en relació a l’aprovació definitiva del 
projecte de construcció d’un pont sobre el Riu Foix. “ 
 
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 14 de gener de 
2008; 
 
Per tot això i en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides 
proposo al Ple, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar els recursos de reposició formulats per: 

 

 ***, mitjançant escrit registre d’entrada número */* . 

 ***, mitjançant escrit registre d’entrada número */*. 
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 ***, mitjançant escrit registre d’entrada número */*. 
 
contra l’acord del Ple de data 12 de novembre de 2007, d’aprovació definitiva 
del Projecte constructiu d’un pont sobre el riu Foix al terme municipal de 
Cubelles. 
 
Segon.- Notificar el present acord a ***, a *** i a *** i comunicar-ho als Serveis 
Tècnics municipals als efectes corresponents. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
El Sr. Comas demana que es reconsideri el posicionament que ha pres el 
govern, donat el rebuig popular sobre la ubicació del pont del riu Fox,  o que 
s’ampliï la informació que s’ha donat.  
 
El Sr. Alamán diu estar a favor de la petició del Sr. Comas. Continua dient que 
la construcció del pont és molt urgent pel municipi, però que la postura de la 
ciutadania ha de ser escoltada i demana la realització de tots els estudis 
necessaris per a escollir la millor ubicació, i que això és faci a la major brevetat 
possible. Quant als recursos, considera que existeix un forat respecte un 
possible supòsit d´anul·labilitat per l´atribució a l’arquitecta de potestats 
exclusives d’un enginyer de camins, canals i ports que, considera que no ha 
estat analitzada a l´informe jurídic.  
 
La Sr. Alcaldessa demana la intervenció de la Secretària per aclarir aquest 
extrem, la qual explica que a l’informe es van desglossant totes les al·legacions 
dels recurrents de nul·litat de ple dret, primer, i que al punt desè s’entra la 
petició d´anul·labilitat de l´article 63 de la Llei 30/1992; explica que a l’informe 
s´estudien els recursos des del punt de vista estrictament jurídic, i que hi ha 
una part del recurs que ha de ser estudiada per l’arquitecta, per la qual cosa els 
dos informes es complementen; finalment, indica que no s´ha incomplert cap 
normativa, per la qual cosa no és aplicable l´anul·labilitat de l´acord. 
 
El Sr. Alamán reitera la seva consideració de que aquest extrem no ha quedat 
resolt a l´informe jurídic. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula els peticionaris per a intervenir al Ple,  
segons ordre d’entrada al registre general: ***, representant del GI-19, que 
versa sobre els motius d´impugnació de l´acord d´aprovació definitiva del pont 
sobre el riu Foix i la necessitat de cercar una altra ubicació. 
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Seguidament la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a ***, en representació de 
Fauna de Cubelles, que defensa la necessitat de cercar una altra ubicació per a 
la construcció del nou pont sobre el riu Foix. 
 
La Sra. Alcaldessa agraeix les intervencions. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC), cap abstenció i 8 vots en contra (4 d´ICV i 2 del PPC, 1 d´ICb i 
1 d’EC-FIC). 
 
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES AL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE HA DE REGIR 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. 
 
Atès que en data 12 de novembre de 2007 el Ple municipal va aprovar el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació, 
mitjançant concurs, procediment obert, tràmit ordinari, 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. 
 
Atès que en data 21 de novembre de 2007 es va publicar l’esmentat Plec de 
Clàusules al BOP de Barcelona núm. 279 i en data 23 de novembre de 2007 es 
va publicar al DOGC núm. 5015, a efectes de complir el tràmit d’exposició 
pública durant el període de 20 dies hàbils d’acord al que estableix l’article 277 
del TRLMRLC 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’esmentat plec de clàusules 
s’han presentat les següents al·legacions: 
 

1. ***, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 2007/14226 de data 19 
de desembre. 

2. Grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Iniciativa per 
Cubelles (ICb) i Entesa per Cubelles-FIC (EC), mitjançant escrit registre 
d’entrada núm. 2007/14234 de data 19 de desembre. 

3. ***, mitjançant escrit registre d’entrada núm. */*. 
 
Vist l’informe núm. 01/08 de la Secretaria General en relació als punts segon, 
tercer, cinquè, així com la petició de suspensió, inclosa a l’altrassí de l’escrit 
d’al·legacions presentades per ***, quines conclusions són les següents de 
forma literal: 
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“ 1. Procedeix DESESTIMAR  la pretensió de SUSPENSIÓ de l´acord 
d´aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars perquè aquesta 
suspensió es produeix automàticament amb la presentació d´al·legacions, fins 
que aquestes no es resolguin de forma expressa. 

2. Procedeix DESESTIMAR l´al·legació de nul·litat de ple dret continguda als 
motius d´impugnació segon i tercer per quant no s´han vulnerat drets 
susceptibles d’emparament constitucional (62.1.a) LRJPAC), ni s´ha dictat per 
òrgan manifestament incompetent per raó de la competència o el territori 
(62.1.b LRJPAC), ni és constituïu d´infracció penal, ni s´ha dictat com a 
conseqüència d´aquesta (62.1.d) LRJPAC), ni s´ha dictat prescindint totalment i 
absoluta del procediment legalment establert (62.1.e) LRJPAC), ni està incurs 
en cap altra causa de nul·litat prevista en una disposició de rang legal (62.1.g) 
LRJPAC). 

3. Procedeix DESESTIMAR la pretensió d´anul·labilitat supletòria, per quant no 
ha quedat acreditat l´incompliment de les previsions de l´ordenament jurídic, 
respecte la normativa estudiada per aquesta Secretaria. Dita previsió haurà de 
ser completada amb l´estudi que efectuïn els SSTT respecte la resta 
d´al·legacions del  recurrent, referent als  aspectes tècnics del projecte. 

4. Procedeix DESESTIMAR el motiu d´impugnació cinquè, per no concorre-hi 
els requisits exigits per la Llei per què operi tal responsabilitat patrimonial de 
l´Ajuntament.” 

Vist l’informe tècnic núm  084/07 de data 9 de gener de l’arquitecta municipal i 
Cap dels Serveis Tècnics, en relació a la resta d’al·legacions, quines 
consideracions i conclusions de forma literal són les següents: 
 
 “ Consideracions 
Respecte les al·legacions presentades per ***, tant el primer punt, com el 
segon i el tercer, fan referència al projecte del nou pont sobre el riu Foix, no 
sobre els aspectes relacionats amb el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que ha de regir l’adjudicació, mitjançant concurs, procediment obert, 
tramitació ordinària, del contracte d’obres per a l’execució del projecte de 
construcció d’un pont sobre el Riu Foix.  

 
1. Tot i així, cal dir que l’informe del Departament de Medi Ambient, 

Direcció General de Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya forma 
part de l’expedient de l’aprovació del projecte del nou pont sobre el riu 
Foix. En aquest sentit, existeixen dos informes: el primer, de 13 de juny 
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de 2006, abans que l’espai de la desembocadura entrés dins l’espai 
Xarxa Natura 2000 i el segon de data 16 d’agost de 2007. Referent als 
aspectes mediambientals, cal dir que l’informe del Departament de Medi 
Ambient, Direcció General de Medi Natural, és favorable. Cal considerar 
que amb el projecte presentat es recupera l’espai que actualment es fa 
servir de trànsit i que només s’afecta la llera en dos punts de suport del 
pont sobre el terreny. El projecte contempla les mesures necessàries per 
garantir la conservació dels hàbitats i de les espècies d’interès 
comunitari i segueix els procediments previstos pels espais del PEIN. 

 
2. Respecte als aspectes relacionats amb el tercer punt, que fan referència 

a la redacció del projecte, cal dir que tant els aspectes ambientals, els 
estudis geotècnics i el compliment de la normativa d’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, estan inclosos en la redacció del 
projecte constructiu. 

 
Respecte les al·legacions presentades  pels Grups d’Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV), Iniciativa per Cubelles (ICb) i Entesa per Cubelles (EC-FIC), cal dir 
que els tres punts presentats fan referència al projecte del nou pont sobre el riu 
Foix, no sobre els aspectes relacionats amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació, mitjançant concurs, 
procediment obert, tramitació ordinària, del contracte d’obres per a l’execució 
del projecte de construcció d’un pont sobre el Riu Foix.  
 

1. Respecte el primer punt, cal dir que no és una nova infraestructura en el 
municipi respecte el planejament vigent. Per tant, forma part de les 
infraestructures que es van considerar necessàries pel desenvolupament 
del municipi quan es va aprovar el pla general vigent, l’any 1993. Caldria 
un nou estudi de mobilitat del municipi en el supòsit que es 
planifiquessin nous creixements o bé si aquesta infraestructura fos de 
nova creació.  

 
2. Respecte el segon punt, cal dir que el que és obligatori és l’informe del 

departament de Medi Ambient, Direcció General de Medi Natural, de la 
Generalitat de Catalunya, que forma part de l’expedient de l’aprovació 
del projecte del nou pont sobre el riu Foix. En aquest sentit, existeixen 
dos informes: el primer, de 13 de juny de 2006, abans que l’espai de la 
desembocadura entrés dins l’espai Xarxa Natura 2000 i el segon de data 
16 d’agost de 2007. Referent als aspectes mediambientals, cal dir que 
l’informe del Departament de Medi Ambient, Direcció General de Medi 
Natural, és favorable. Cal considerar que amb el projecte presentat es 
recupera l’espai que actualment es fa servir de trànsit i que només 
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s’afecta la llera en dos punts de suport del pont sobre el terreny. El 
projecte contempla les mesures necessàries per garantir la conservació 
dels hàbitats i de les espècies d’interès comunitari i segueix els 
procediments previstos pels espais del PEIN. 

 
3. Respecte el tercer punt, cal dir que el Pla Especial de Protecció i 

Condicionament de la llera del riu Foix al tram de la desembocadura, 
redactat per ***, arquitecte del Servei de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona, apunta la possibilitat d’un pas per vianant i vehicles com a 
continuació de l’avinguda Onze de Setembre. Aquesta possibilitat s’ha 
estudiat tant en els inicis dels treballs, com a l’inici d’aquesta legislatura i 
fins i tot la possibilitat de traslladar el pont a uns 40 metres per sota de la 
via del tren, paral·lel a l’avinguda onze de setembre. Davant la 
complicació de la solució tècnica i urbanística d’aquesta possibilitat, es 
demana a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que emeti informe respecte 
aquesta opció. Entre altres motius perquè hauria de passar per una 
modificació puntual del Pla General, que necessita per a la seva 
aprovació definitiva el vist-i-plau d’aquest organisme. En data 23 
d’octubre de 2007, s’emet aquest informe, on la conclusió és: es 
considera necessari preservar l’emplaçament i el traçat previst al pgom 
de 1993 per al pont sobre el riu Foix....Motius: manca de continuïtat de la 
xarxa viaria, dificultats de connexió i enllaç amb les vies de l’entorn, 
reduïda secció del onze de setembre, dificultat per mantenir els passos 
sota la via. 

 
Respecte les al·legacions presentades per ***fan referència al projecte del nou 
pont sobre el riu Foix, no sobre els aspectes relacionats amb el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació, mitjançant 
concurs, procediment obert, tramitació ordinària, del contracte d’obres per a 
l’execució del projecte de construcció d’un pont sobre el Riu Foix.  
 
El contingut d’aquest document és el mateix que el presentat pel mateix *** 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament de Cubelles */*. Per tant, queda respòs 
amb l’informe tècnic 001-08 de 9 de gener de 2008. 
 
Vist les consideracions anteriors, el tècnic sotasignat informe desfavorablement 
l’estimació de les al·legacions i/o recursos presentats durant el termini 
d’exposició del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir 
l’adjudicació, mitjançant concurs, procediment obert, tramitació ordinària, del 
contracte d’obres per a l’execució del projecte de construcció d’un pont sobre el 
Riu Foix. “ 
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Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 14 de gener de 
2008; 
 
Per tot això i en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides 
proposo al Ple, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per: 
 

 ***, (registre d’entrada núm. */*). 

 Grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Iniciativa per 
Cubelles (ICb) i Entesa per Cubelles-FIC (EC) (registre d’entrada núm. 
2007/14234 de data 19 de desembre). 

 *** (registre d’entrada núm. */*). 
 
en relació al plec de clàusules administratives particulars que han 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. 
 
Segon.- Disposar l’obertura del procediment de licitació, obrint un termini de 26 
dies naturals, comptats des de l´endemà de la publicació de l’aprovació 
definitiva dels plecs, segons la darrera publicació al BOP o al DOGC,  per què 
els interessats presentin les seves ofertes. 
 
Tercer.- Publicar edicte de l´aprovació definitiva dels plecs i de l´obertura de la 
licitació al BOP i DOGC a efectes oportuns. 
 
Quart.- Notificar el present acord a ***, als grups municipals d’Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV), Iniciativa per Cubelles (ICb) i Entesa per Cubelles-FIC 
(EC),  ***,  i comunicar-ho als Serveis Tècnics Municipals i al Servei de 
Contractació i Gestió Administrativa de la Corporació, als efectes 
corresponents. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu EC-FIC creu necessària la connexió del municipi, però 
demana una reflexió, i assenyala l´incompliment de l´acord de treballar 
conjuntament per donar altres alternatives a la ubicació del pont. Considera que 
no s’ha donat cap explicació raonada de la ubicació pel carrer Lleida; que 
aquest és un carrer molt estret i que cal fer estudis de mobilitat per saber com 
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hi influirà el trànsit. Seguidament, destaca la necessitat de preservar el medi 
ambient i que si es destrueix un medi natural com el de la  desembocadura del 
riu Foix seria un dany irreparable. A continuació, indica que té molts dubtes, i 
que no entén el canvi de posicionament del Sr. Albet i del Sr. Rodríguez els 
quals – diu – van ser els promotors de buscar altres alternatives.  
 
El Sr. Comas explica que hi havia un consens respecte la necessitat del pont; 
que es van realitzar diverses reunions i que una de les aportacions que va fer 
ICb va ser la de fer diferents estudis per buscar la millor solució. Considera 
discutibles els motius pels quals es desestimen les al·legacions presentades 
per ICb; indica que no és lògic que s´avali un projecte basat en el Pla General 
d’Ordenació de 1993, quan ara s´està tramitant la seva revisió; que la ubicació 
proposada té impacte visual i afectarà l´espai protegit. Afegeix que la ubicació 
del pont al carrer Onze de Setembre no és impossible, només més dificultosa; 
que s’han trencat els consensos, i demana a Convergència i Unió i a Esquerra 
Republicana per Catalunya que expliquin públicament aquest canvi de 
posicionament. Finalment, reitera que no s’ha demostrat que aquesta ubicació 
sigui l´única solució.   
 
El Sr. Albet diu qui va aprovar la situació del pont va ser el grup de l’Entesa per 
Cubelles, que si es volia canviar es podia haver modificat el planejament, però 
que aquest tràmit suposa més d’un any, i que la raó per la qual defensen 
aquesta ubicació del pont és per responsabilitat: per poder accedir a l´institut i a 
l´escola,  els consells escolars de les quals – diu - estan d’acord amb aquesta 
ubicació, i per què els veïns  puguin creuar el riu en tot moment.  Segueix dient 
que quan s’està al govern es té la responsabilitat de donar un servei i d´intentar 
solucionar tota la problemàtica, que el pont fa falta, i que s’ha de donar una 
solució.   
 
En aquests moments de la sessió, s’absenta la Sra. Carrasco. 
 
La Sra. Martinez diu que l’únic coherent que ha dit el Sr. Albet és que el pont fa 
falta; que tots els partits polítics van aprovar la resta, com també l´adhesió a 
Xarxa Natura 2000, i que en aquell moment el Sr. Albet i el Sr. Rodríguez van 
dir que es podien estudiar altres ubicacions, i que l´Entesa s´hi va afegir, i com 
a conseqüència, es va deixar el punt sobre la taula per estudiar altres 
alternatives.  
 
En aquests moments de la sessió, s’incorpora la Sra. Carrasco. 
 
La Sra. Miquel considera que quan es deixa parlar a les entitats és perquè  
tenen dret a fer-ho, segons el Reglament de Participació Ciutadana i, per tant, 
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no es conviden a parlar sinó que és un dret que tenen. Diu que ICV juntament 
amb ICb i EC-FIC, van decidir presentar unes reclamacions pel plec de 
clàusules administratives perquè entenien que s’havien fet una sèrie de 
negligències des del propi equip de govern,  i que al Ple en el que es va 
aprovar no es va entendre la situació. Seguidament, diu que ICV té 
responsabilitat i credibilitat, i que per això van creure a la paraula de l’antic 
equip de govern, quan tots els grups polítics municipals, menys el Partit 
Socialista de Catalunya, van deixar sobre la taula l´aprovació definitiva del pont 
amb la condició de negociar amb la Generalitat de Catalunya el tema del 
PUOSC així com les possibles alternatives a la ubicació del pont del riu Foix. 
Explica que els grups polítics de CIU, ERC i ICV volien el pont fos pel carrer 
Onze de Setembre, però que estaven oberts a altres possibles indrets que 
afectessin el mínim possible a l’entorn natural de la Xarxa Natura 2000; amb 
modificació puntual, si escau, del Pla General de Cubelles. Continua dient que 
també estaven d’acord en estudiar l’arranjament del camí lateral del riu Foix 
com a solució provisional, mentre no s’executava el pont, i que aquest acord el 
van signar tots els grups polítics municipals menys el PSC, a quinze dies de les 
eleccions. Seguidament, explica que ICV forma part de la plataforma ciutadana 
que s’ha creat, perquè ICV sempre estarà ens els moviments ciutadans i a les 
manifestacions. Quant a les al·legacions presentades, considera que al trobar-
se la zona inclosa en la Xarxa Natura 2000 qualsevol intervenció en aquesta 
requereix del preceptiu estudi d’impacte ambiental, i que no estan d’acord amb 
que es digui que l’informe d’un enginyer forestal del Garraf sigui aquest estudi. 
A continuació,  explica que el servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona va lliurar a l’Ajuntament de Cubelles a finals del any 1998 el Pla 
Especial de preservació de les característiques  naturals de la llera del riu Foix, 
i que aquest document s’amaga per l´Ajuntament. Quant a la manifestació, diu 
que surt de la plataforma ciutadana, que reivindica allò que no ha estat escolat 
per l’Ajuntament. Explica que ICV va ser un dels únics grups polítics que va fer 
abans de les eleccions un acte obert a la mota de Sant Pere, pel tema del pont. 
Finalment, assenyala que ningú es creu la responsabilitat a la que feia 
referència el Sr. Albet, que creu  que hi han bastants interessos, i al·ludeix  a 
una publicació al BOP respecte una sèrie de constructors que han començat a 
regalar  vials a l’Ajuntament de cubelles. 
 
La Sra. Alcaldessa, quant a la cessió de vials, explica que el carrer Gallifa va 
quedar afectat per expropiacions l’any 1993 amb el Pla General, i que des 
d´aquell any qualsevol constructor que ha demanat llicència ha cedit a 
l’Ajuntament de Cubelles la part de vial que corresponia per poder obrir el 
carrer, i que ara s´ha acabat l´iniciat al 1993, ja que cap govern anterior no 
havia expropiat per donar compliment al Pla General; conclou dient que  
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l’Ajuntament ha treballat en bé de la població, que no ha calgut expropiar, sinó 
que han cedit els vials, i demana que no es dubti sobre aquest tema. 
 
El Sr. Rodríguez diu que quinze dies abans de les eleccions ERC va signar 
aquest document, però que la diferència entre aquell dia i avui són tres 
informes favorables: del Departament d’Urbanisme, del Departament de Medi 
Ambient i de l’Agència Catalana de l’Aigua.. 
 
En aquests moments de la sessió, s’absenta la Sra. Pomares. 
 
El Sr. Rodríguez afegeix que ell no té cap interès en aquest tema, però si 
creuen que hi han interessos el que han de fer és denunciar-ho davant el jutjat, 
on tindran la possibilitat de defensar-se i el jutge emetre sentència.  
 
En aquests moments de la sessió s’incorpora la Sra. Pomares 

 
El Sr. Albet diu que la democràcia vol dir respectar la majoria, que s’està 
intentant manipular una situació per interessos personals i que això no es pot 
acceptar; que aquest Ajuntament s’ha de poder expressar lliurament. Afegeix 
que el que s´està debatent és un plec de condicions, que respon a una legalitat 
i que l’equip de govern, per majoria, creu que ha de tirar endavant aquest 
projecte. Finalment, demana respecte vers el govern, diu que a les properes 
eleccions se´ls donarà, o no, la raó, i que el govern és sensible amb la situació 
d´aquella zona, i ha de decidir. 
  
La Sra. Miquel, respecte els informes favorables, explica que Xarxa Natura 
2000 no existeix com a departament, que és un programa al qual s’hi ha adherit  
l’Ajuntament; que l’ACA és molt gran, i que no saben si s’ha demanat l´informe 
al departament que tocava, i finalment, diu que li costa creure n´hi hagi prou 
amb aquest informe amb un projecte d´aquestes característiques. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que l’informe de l’ACA que signa, per delegació del 
Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. José Alcarria Hidalgo, Cap de 
la Unitat del Departament de Coordinació Territorial de la Demarcació 
Llobregat-Foix i el tècnic d’AUDING, amb data d’entrada de 18 de gener de 
2008, autoritza a tirar endavant les obres del pont, i indica que els informes i la 
documentació, estan a disposició de qualsevol veí del municipi, per qualsevol 
consulta. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a ***, representant del grup polític GI-19, 
que intervé sobre aquest assumpte. 
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Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC), cap abstenció i 8 vots en contra (4 d´ICV, 2 del PPC, 1 ICb i 1 
d’EC-FIC). 
 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE FITXERS 
AUTOMATITZATS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES QUE CONTENEN 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
LA Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (en endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els 
drets fonamentals de les persones físiques, especialment el seu honor i 
intimitat personal i familiar. La disposició addicional primera disposa que els 
fitxers i tractaments automatitzats inscrits o no en el Registre de Protecció de 
Dades hauran d’adequar-se a aquesta Llei, i les administracions públiques, 
responsables dels fitxers de titularitat pública, hauran d’aprovar la corresponent 
disposició de regulació del fitxer o adaptar l’existent. 
 
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació 
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu 
la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques 
que continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per cirtut 
de l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent. 
 
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que 
haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers 
automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, 
cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals que la mateixa 
llei preveu. 
 
Per últim, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o 
supressió del fitxer automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix la 
obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de 
Dades. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de gener de 
2008; 
 
En virtut de tot això i en compliment de les facultats que té atribuïdes 
l’Alcaldessa per l’art. 21, apartat 1, lletra a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
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Reguladora de les Bases de Règim Local, es proposa al Ple l’adopció del 
següents acord: 
 
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats que a continuació es 
detallen, d’acord amb les especificacions descrites a l’annex primer: 
 

1. Padró d’habitants 
2. Correu electrònic 
3. Registre d’entrada i sortida 
4. Comptabilitat 
5. Tributs 
6. Nòmines 
7. Serveis tècnics 
8. Registre d’animals 
9. Borsa de treball 
10. Control de presència 
11. Cultura i esports 
12. Serveis socials 
13. Joventut i espai jove – OMIE 
14. Ràdio 
15. Policia local 
16. Declaració d’interessos dels membres electes 

 
Segon.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la disposició de creació i de l’annex que l’acompanya. 
 
Tercer.- Procedir a la inscripció al Registre General de Protecció de Dades 
depenent de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la creació dels 
fitxers relacionats en el punt primer de la present resolució. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Departament d’Informàtica i a l’empresa 
Segurdades. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
En aquests moments de la sessió, s’absenta la Sra. Pomares. 
 
El Sr. Alamán diu que al BOE del 19 de gener de 2008 es va publicar el Reial 
Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, pregunta si els 
regidors i la secretària coneixen aquest reglament, i si els fitxers que es creen  
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s’adeqüen al mateix. Finalment, diu que el PPC s’abstindrà perquè creuen que 
s’ha de estudiar el reglament abans d´aquesta aprovació.  
 
La Secretària diu que es té coneixement d’aquest Reial Decret, que és un 
decret que s’ha d’estudiar minuciosament, i que en la mesura que el reglament 
incideixi en els fitxers creats s’hi adaptaran. 
 
El Sr. Coch explica que ICV no està en contra de la protecció de dades, però 
després de la intervenció del Sr. Alaman considera que el tema no està ben 
recolzat. Seguidament indica que si se´n fa un mal ús de les dades demanarà 
responsabilitats al responsable. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC, 1 d´ICb i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i  6 abstencions (4 
d´ICV i 2 del PPC). 
 
8. DECLARACIÓ DE L’ANY 2008 COM A “50ê ANIVERSARI DELS 
GEGANTS DE CUBELLES: ABDÓN I ASSUMPTA” 
 
El 15 d’agost de 1958 a les 10 del matí  l’Abdón i l’Assumpta efectuaren la seva 
arribada simbòlica a l’estació de Cubelles. 
 
Des de la Regidoria de Festes i Tradicions s’ha proposat la creació d’una 
Comissió dels 50 anys dels gegants de Cubelles: l’Abdón i Assumpta. 
 
S’ha programat tota una sèrie d’actes de commemoració en molts àmbits per 
tal de celebrar aquesta efemèride. 
 
Per tal de destacar la importància històrica d’aquest fet es vol homenatjar els 
gegants de Cubelles i a totes les diverses generacions de gent que ha fet 
possible poder arribar a celebrar aquest 50è aniversari. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 de gener de 
2008; 
 
Per tot això, la Regidoria de Festes i Tradicions proposa al PLE l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Declarar l’any 2008 com any “50è ANIVERSARI DELS GEGANTS 
DE CUBELLES: ABDÓN i ASSUMPTA”. 
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SEGON.- Fer una crida a la societat civil, i especialment a les associacions, 
entitats i col·lectius de Cubelles perquè col·laborin en la celebració del 50è 
Aniversari dels gegants de Cubelles, l’Abdón i l’Assumpta, aportant des de 
cada àmbit d’actuació accions per a celebrar i difondre l’aniversari (escoles, 
entitats, grups, comerciants, associacions de veïns...). 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a totes les entitats locals, als diversos 
Departaments de l’Ajuntament  de Cubelles, al Consell Comarcal del Garraf, a 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, a l’av. Avinyó, 19 pral. 08002 
Barcelona, a l’ABPC, i a les diverses escoles del municipi.  
 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Cuadra, Regidoria de Festes i 
Tradicions, que explica la proposta. 
 
El Sr. Lleó demana que es tinguin en compte altres grups culturals que fan 
coses i que necessiten suport, tant moralment com econòmicament, i que els 
tinguin en consideració quan es facin els pressupostos de cultura. 
 
La Sra. Cuadra diu que ho farà. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ AL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 
Partint dels seus objectius fundacionals, el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT orienta els esforços a contribuir des de l’àmbit 
català al desenvolupament dels països del Tercer Món mitjançant la constitució 
d’un fons econòmic que finança projectes d’ajuda als països en vies de 
desenvolupament i campanyes de sensibilització a Catalunya sobre la 
cooperació internacional.  

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de col·laborar amb el finançament d’ 
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels 
països més desfavorits; 

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 14 de gener de 
2008; 

Aquesta regidoria proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
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ACORDS:  

PRIMER: MANIFESTAR l’adhesió d’aquest Ajuntament al FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT i, en conseqüència, acceptar-ne els 
estatuts; que s’adjunten com annex. 

SEGON: ASSUMIR el compromís de dotar pressupostàriament una partida, per 
aportació anual al Fons Català, amb destinació al finançament de projectes 
prèviament aprovats pels socis en Assemblea General. 

TERCER: EXPRESSAR la voluntat d’incrementar les responsabilitats 
econòmiques ves el Tercer Món, tot apropant-les al 0,7% dels ingressos propis. 

QUART: ASSUMIR la tasca de divulgació del Fons Català, tot impulsant una 
campanya informativa. 

CINQUÈ: DESIGNAR al Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, Regidor de 
Cooperació com a interlocutor de l’Ajuntament davant el Fons Català per tal 
que l’Assemblea General ratifiqui la sol•licitud i l’Ajuntament adquireixi la 
condició de soci. 

SISÈ: NOTIFICAR aquests acords a la Junta del Fons Català per tal que 
l’Assemblea General ratifiqui la sol·licitud i l’Ajuntament adquireixi la condició 
de soci. 

 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Rodríguez, Regidor de Cooperació, 
que explica la proposta.  
 
La Sra. Miquel diu que una de les demandes que ha fet ICV a l’ Ajuntament ha 
estat que als pressupostos hi hagués el màxim d’apropament al 0,7% dels 
ingressos propis, i demana que no quedi només en  paraules sinó que es 
passin als fets. 
  
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
10. ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha. 
 
IV. PART DE CONTROL 
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11. MOCIONS 
 
11.1 “MOCIÓ PER LA REBAIXA DEL PREU DEL PEATGE DEL GARRAF 
QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D´ICV, PSC, CiU, PPC, ERC, 
ICb I EC-FIC. 
 
Atès que la supressió dels peatges és una de es reivindicacions que es venen 
fent des de  ja fa temps. 
 
Atès el fet, que el darrer increment del peatge de l’Autopista del Garraf grava 
d’una manera insostenible els veïns i veïnes del nostre municipi. 
 
Atès que aquest darrer increment del peatge ja s’ha fixat en un abusiu 4,16 % 
passant de 4,85 € a 5,07 €, i que se suma a l’elevada tarifa existent en aquesta 
via. 
 
Els grups municipals ICV, PSC, CiU, PPC, ERC, ICb i EC-FIC proposen al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar davant la Generalitat de Catalunya la necessitat de 
rebaixar el peatge a fi de millorar i fomentar el desenvolupament del nostre 
poble, sense que això perjudiqui que encara més les butxaques dels ciutadans 
del nostre municipi, que són sotmesos al greuge d’un doble peatge. 
 
Segon.- Donar compliment a allò que estableix l’acord del Grup de Treball de 
Peatges de l’any 2001, que l’apartat de no repercutir als usuaris l’augment de 
l’IVA (del 7% al 16%). 
 
Tercer.- Demanar que es subvencioni, o en el seu cas, que s’ampliïn les 
subvencions ja existents pels usuaris habituals. Tant mateix, demanar una 
reducció temporal de les tarifes, o en el seu cas, la supressió temporal dels 
peatges,  quan l´autopista es trobi sotmesa a obres extraordinàries que 
n’afectin l’operativitat, o bé quan els usuaris comarcals es vegin en l’obligació 
d’utilitzar-la a causa dels diversos problemes produïts per les incidències amb 
rodalies de Renfe. 
 
Quart.- Sumar-nos als diversos Ajuntaments de la Comarca i al Consell 
Comarcal del Garraf per què es negociï, de manera consensuada, una rebaixa 
efectiva dels preus d’aquesta autopista que grava el lliure trànsit dels ciutadans 
de Cubelles i de la comarca. 
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Cinquè.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, a la 
Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Garraf. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària de l’autopista. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’aprova per unanimitat dels 
membres de la corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
9. PRECS I PREGUNTES 

     
    Precs del grup municipal del PPC 
 
1) La Sra. Navarrete prega que es sigui més rigorós en les respostes a les 
preguntes formulades al Ple. 
 

Precs del grup municipal d´ICV 
 

1) El Sr. Lleó demana que es reconsideri la ubicació del pont. 
2) El Sr. Coch prega que es faci constar sempre a les seves intervencions 
en precs i preguntes, que intervé  com a representant d´ICV. 
3) El Sr. Coch representant d´ICV, considera que qualsevol ciutadà europeu 
pot signar respecte la ubicació del pont sobre el riu Foix, no només les 
persones que estan empadrones al municipi. 
 

Precs del grup municipal del PSC 
  

1)  El Sr. Grau prega al PPC, que llegeixi les preguntes que tenien previstes, 
respecte la dessalinitzadora,  perquè creu que són d’interès, i prega que no 
es porti el debat a un to crispat i agressiu.  

  
Preguntes del grup municipal d´EC-FIC 

 
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? 
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Preguntes del grup municipal del PPC 
 

 
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.   
 
2. Pregunta.  El Sr. Alamán pregunta quines han estat les participacions i 
les intervencions que l’Ajuntament ha tingut en aquest projecte. 
 
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. 
 
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? 
 
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.? 
 
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.  
 
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. 
 
8. Pregunta. El Sr. Alamán pregunta si Cubelles tindrà alguna 
contraprestació per l’afectació que patirà de la dessaladora; en aquests cas, 
quines seran aquestes contraprestacions i quin import econòmic suposa? 
 
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? 
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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. 
 
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? 
 
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.  
 

Preguntes del grup municipal d´ICV 
 
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 
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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”. 
 
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? 

 
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 Sra. Alcaldessa pregunta si cap regidor o regidora de l’oposició té interès a 
visitar la dessalinitzadora de Mallorca.    
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de 
les respostes formulades al passat Ple ordinari de 17 de desembre.  
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal EC-FIC en la 
sessió plenària ordinària del 17 de desembre de 2007 

 
 1.  Pregunta.  Respecte la construcció del pont sobre el riu Foix, pensen 
reconsiderar la ubicació del pont al C/Lleida i al C/Pompeu Fabra fent les 
valoracions i estudis oportuns d’altres possibles ubicacions? 
Tot el que ens demanen ja s’ha fet i es tirarà endavant on està projectat. 
 
2. Pregunta.  En quina fase es troba la moció presentada i aprovada en 
data 15 de gener de 2007 per encarregar un estudi que determina la 
suficiència del clavegueram municipal? 
Respecte la xarxa de clavegueram que afecta l’espai de la desembocadura 
del riu Foix, l’Agència Catalana de l’Aigua està redactant el projecte d’un 
emissari que suprimirà l’actual sobreeixidor de la desembocadura. L’ACA té 
previst executar aquestes obres en el 2008 i té la partida pressupostària 
aprovada.  
 
3. Pregunta. Es convocaran a tots els membres del Consistori, govern i 
oposició per tal de treballar conjuntament en la redacció del Pla General 
d’Ordenació Municipal de Cubelles i recollir les diverses opinions del 
Consistori? 
Si. Cal dir que el que s’ha fet és aprovar els plecs de prescripcions 
tècniques i clàusules administratives per a la redacció de la revisió del pla 
general d’ordenació municipal de Cubelles. Per tant, formalment encara no 
s’ha iniciat la revisió d’aquest. En tot cas, el procés preveu establir la 
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participació ciutadana i es regla la participació dels diferents grups polítics 
amb representació. 
 
4. Pregunta. La taula de ping-pong que ens van dir en data 11 d’octubre 
que s’havia trencat i que la intenció era de tornar-la a posar, quan tenen 
previst fer-ho? 
El Sr. Lluís Pineda contesta al Sra. Martínez, respecte a la taula de ping-
pong, i diu que ja se li va contestar que es posaria quan hi hagués 
l’adaptació econòmica del pressupost.   
 
5. Pregunta. En quina situació es troba actualment el contracte de neteja 
que té l’Ajuntament? És una continuïtat o renovació del contracte temporal 
anterior, que ja tenia l’Ajuntament? 
El Sr. Albet contesta que el contracte de neteja està en fase de realització 
del plec de condicions perquè anteriorment es contractaven a les empreses 
de neteja sense saber els metres lineals que s’havien de fer. Comenta que 
el contracte no va sortir a concurs per la manca de serietat del govern 
anterior, ja que s’aprovaven contractes milionaris sense saber què era el 
que s’havia de netejar. 
La Sra. Martínez diu que és una aprovació que va fer l’anterior govern, on 
també hi eren membres que avui formen part del govern. 
La Sra. Alcadessa diu que ells no van voler votar aquests contractes. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC en 

la sessió plenària ordinària del 17 de desembre de 2007 
 

1. Pregunta La Sra. Navarrete pregunta com està l’expedient d’acceptació  
d’herència d’un ciutadà a favor de l’Ajuntament de Cubelles? Quina utilitat 
se li està donant? On està ubicat? Quines característiques té? 
Estem completant el procés administratiu per acceptar l’herència. 
No té cap utilitat actualment, perquè encara no és de titularitat municipal. 
C. Nostra de la Mercè, 7. 
Immoble unifamiliar de dues plantes entre mitgeres. 
 
2. Pregunta. Han hagut contactes amb els responsables de la Central 
Tèrmica de Cubelles? En quin punt estan les converses? 
Sí. No s’ha arribat a cap conclusió. 
 
3. Pregunta. Quin cost té recollir a un animal i portar-lo a Pastor Man? 
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. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal ICV en la 
sessió plenària ordinària del 17 de desembre de 2007 

 
1. Pregunta El Sr. Coch respecte al Decret d’Alcaldia número 564: 
“aprovació mesures cautelars de l’activitat de gestió de residus del camí les 
Trones”, pregunta si l’Agencia Catalana de Residus ha donat alguna 
resposta a la petició de l’Ajuntament? Podem tenir aquests documents? 
L’Agència Catalana de Residus va donar resposta amb l’escrit de registre 
d’entrada a l’Ajuntament de Cubelles número 2007/11339, de 8 d’octubre de 
2007. Es pot sol·licitar còpia a la regidoria de Medi Ambient. 
 
2. Pregunta El Sr. Coch, respecte el Decret d’Alcaldia número 567, 
expropiació forçosa del C/Bardaji número 14, pregunta per què no està 
afectat el número 16? Què costarà aquest expedient d’expropiació forçosa 
al poble? Hi ha un acord entre els propietaris per què es faci aquesta 
expropiació forçosa? 
Per petició del Sr. Coch, es fa constar la resposta de la Sra. Alcaldessa de 
forma literal en l´acta, amb el següent tenor literal:  
“En el tema d’aquesta expropiació forçosa, en el Pla General de l’any 93 es 
va catalogar aquell espai com a equipaments. Una vegada transcorregut 
cinc anys sense que hagi fet cap afectació, per part del municipi, la 
possibilitat de rescabalar aquest bé, els propietaris poden entrar a 
l’expropiació forçosa. En el Consistori anterior va haver-hi per part d’aquesta 
finca en concret, la possibilitat d’intentar arribar a un acord per no arribar a 
l’expropiació forçosa sinó arribar al pagament i l’adquisició per part de 
l’Ajuntament d’aquest bé. En aquells moments, primer teníem la dificultat de 
que el romanent de tresoreria no es sabia, no es podia fer ús del romanent 
de tresoreria i per tant era difícil arribar a un acord, quan no es tenien els 
diners per poder-lo comprar.  Van fer la denúncia i es va arribar a 
l’expropiació forçosa. Varem tindre contactes amb l’advocat d’aquestes 
persones i els hi varem entregar una valoració per part de l’Ajuntament, no 
estaven d’acord i ells el que van fer és demanar el doble del que 
l’Ajuntament estava oferint. Avui per avui, el que ha fet el jutge, ha 
desestimat l’expropiació forçosa, entès de que aquestes persones poden 
continuar vivint dintre d’aquesta casa perquè no és un equipament com a 
tal, sinó que en realitat està com a vivenda, i per tant com és un equipament 
privat i no canvia la possibilitat d’ús, l’han arxivat i ara estem en fase de que 
tornem a iniciar una altra vegada d’alguna manera la voluntat, si fos, 
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d’arribar a un acord de manera voluntària i no pas per expropiació, o sigui 
tenim que començar ara una altra vegada amb el tema de les negociacions 
voluntàries. La casa del costat està afectada igualment, el que passa es que 
aquell senyor no la va demanar l’expropiació”. 
El Sr. Coch prega que es tinguin contactes amb els propietaris del número 
16. 
 
3. Pregunta El Sr. Coch respecte el tema de la sequera que s’està patint, 
pregunta si es pensa fer alguna cosa en el lloc on no hi ha comptadors? 
Quin són els pous que tenim en el municipi de Cubelles? Estan tots els pous 
censats i analitzats? Es poden aprofitar les aigües de les pluges? Els 
projectes que es presenten en els nous edificis, contemplen la recuperació 
d’aigües grises? 
En aquests moments, s’ha encarregat a l’empresa concessionària SOREA 
l’estudi per tal de quantificar els aforaments actuals i el seu canvi a 
comptadors. Paral·lelament, és voluntat de l’equip de govern elaborar un pla 
d’estalvi d’aigua en el municipi. 
L’Agència Catalana de l’Aigua té registrats els pous del municipi, amb la 
titularitat del pou i l’ús pel qual es disposa. El control de la qualitat de l’aigua 
de cada pou és responsabilitat de cada gestor i el Departament de Sanitat 
de la Generalitat és qui fa aquests controls.  
El nou Codi Tècnic de l’edificació contempla les mesures per a la 
recuperació d’aigües de pluja en els edificis.  
Les aigües grises es tracten a la depuradora Cunit-Cubelles.  
 
4. Pregunta El Sr. Coch demana que se’ls hi faci arribar l’escrit de renúncia 
del gerent. Pregunta quins són els motius de la renúncia del gerent.  
Són motius personals. 
 
5. Pregunta El Sr. Coch pregunta quan ha costat l’estudi d’associacionisme 
que ha portat a terme l’empresa EIDOS? 
L’estudi sobre la realitat del teixit associatiu de Cubelles realitat per 
l’empresa EIDOS ha costat 7.267,40 €, IVA inclòs. Hem de tenir en compte 
que la Diputació de Barcelona va concedir a l’Ajuntament de Cubelles una 
subvenció amb aquesta finalitat per import 6.676,25 €. Per tant, el cost 
assumit per l’Ajuntament ha estat de 591,15 €. 
 
6. Pregunta. El Sr. Coch pregunta quan presentaran el Pla de Mandat a la 
ciutadania de Cubelles?  
Dins del primer trimestre de 2008.  
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7. Pregunta.  El Sr. Coch pregunta com estan les negociacions del segon 
IES de Cubelles, i on s’ubicarà, en el seu cas. 
El Sr. Albet explica que es van reunir amb el Departament d’Ensenyament; 
que el Consell Municipal Escolar els van demanar que a partir del curs que 
vinent s’implantés un nou IES independent de l’existent, i que ja hi estan 
d’acord amb el Departament d’Ensenyament. Segueix explicant que en el 
proper curs funcionarà el nou institut amb mòduls, amb un equip directiu 
independent, amb aules independents però amb equipaments compartits. 
Comenta que hi havia l’opció de fer un projecte d’un edifici nou i això 
suposava un procés de quatre anys i que és massa temps pel creixement 
que té Cubelles, mentre que amb mòduls es podria començar el curs 2009-
2010. Finalment, comenta que el lloc encara no està decidit, que en últim 
cas està situar-lo al costat de l´actual, però que l´ideal fora situar-lo en una 
altra banda del municipi, per un tema de desconcentració i mobilitat. 
 
8. Pregunta.  El Sr. Narcís Pineda pregunta al Sr. Lluís Pineda Regidor 
d’Esports, si el Pla Director d’Equipaments Esportius es portarà a terme 
dintre del seu Pla de Mandat? 
Seguidament, el Sr. Lluís Pineda contesta al Sr. Narcís Pineda i diu que en 
el Pla de Mandat té previst actualitzar i desenvolupar el Pla Directori 
d’instal·lacions esportives de Cubelles, que defineixi les necessitats i 
objectius de l’esport local, per tal d’aconseguir un sistema esportiu equilibrat 
en quant els equipaments esportius i ofertes d’activitats esportives. 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 22:40 hores.  


