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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 19 DE 
NOVEMBRE DE 2007,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 19 de novembre de 2007, a les 20:05 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 Àngel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudència 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.  
 
Assisteix 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 
ORDINARIA DE 15 D’OCTUBRE DE 2007. 

 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
II. PART INFORMATIVA 

 
 2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels següents Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2007-2011 núms.  
646 a 739/2007.   
 
En aquests moments de la sessió, s’incorpora de la sala el Sr. Albet 
 
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 de l’Alcaldia 
núms. 660/2007, 672/2007, 677/2007, 679/2007, 680/2007, 713/2007,  
714/2007, 715/2007, 722/2007,  
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
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5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL QUE HA DE REGIR 
EN L’EXERCICI 2008 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 
2007, va acordar l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals, acord que 
ha estat publicat al BOP de Barcelona de data 18 d’octubre de 2007, i exposat 
al taulell d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el que diu l’article 17.1, del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar el calendari fiscal per a la recaptació tributària de 
l’any 2008, fent la diferenciació entre tributs delegats i no delegats, donat que 
no han estat delegats la totalitat dels tributs que es meriten periòdicament. 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona.  
 
En virtut de les atribucions que tinc conferides, d’acord amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local, proposo al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2008 en quan 
a tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma 
següent: 

A) EL TERMINI D’INGRÉS  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.  
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
IBI NATURALESA URBANA I CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
1r pagament (50%).- Període voluntari.   Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
2n pagament (50%).- Període voluntari.  (*) De l’1 d’agost al 3 d’octubre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 5/6/07 
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IBI NATURALESA RÚSTICA 
 
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Període voluntari. Del 6 d’octubre al 5 de desembre. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I 
LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I 
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA (GUALS) 
  
Període voluntari. Del 5 de juny al 5 d’agost. 

B) LES MODALITATS, LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 

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



  Exp. 1.2.1.1  08/07 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 

5 

 

A) EL TERMINI D’INGRÉS  

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

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

 
C) ELS LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
A qualsevol de les agències de l’entitat col·laboradora, en horari bancari 
d’obertura al públic. 
 
D) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran 
exigits per la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, 
en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
TERCER.- Publicar l’edicte d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de 
la Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta, indicant que el calendari s’ha 
consensuat amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
ja que serà aquest Organisme el que a partir de l’1 de gener de 2008 portarà la 
recaptació del municipi. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 16 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC,  4 d´ICV, 2 del PPC i 1 d´ICb) i 1 abstenció (1 d’ EC-FIC). 

 

6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE  
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS D’ACTIVITATS 
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COMERCIALS I D’INSTAL·LACIONS DE TERRASSES EN PLACES, 
CARRERS I ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS AL TERME MUNICIPAL DE 
CUBELLES.  

 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 20 de febrer de 2006, per 
unanimitat, acordà aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les 
autoritzacions d’activitats comercials i d’instal·lacions de terrasses en places, 
carrers i espais públics i privats al terme municipal (ORACIT d’ara endavant). I 
sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini de 30 dies, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP núm. 
63, pàg. 27, de data 15.03.06), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC núm. 4595, pàg. 12862 de data 17.03.06), al Periódico de Catalunya i 
tauler d’edictes de la corporació, a efecte de possibles al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Vist el mateix acord de Ple, i atès que durant el termini d’informació pública 
d’acord amb la certificació emesa per la secretaria de la corporació, no consta 
en aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o al·legació, es va 
determinar l’aprovació  definitiva de l’ordenança reguladora de les 
autoritzacions d’activitats comercials i d’instal·lacions de terrasses en places, 
carrers i espais públics i privats al terme municipal. 
 
En data * i Registre d’Entrada Núm. */*, ***, amb DNI *, que actualment ocupa 
temporalment la Plaça Pere Quart del Clot de Bassó, va sol·licitar una ocupació 
temporal de via pública per a la instal·lació d’una caseta de xurros a la vorera 
ubicada a l’Av. Garraf, entre els carrers Rosselló i Empordà (illa Carrefour 
Express). 
 
Atès el dictamen de la Ponència Tècnica Municipal de data 10 d’octubre de 
2007, en el que es va informar favorablement la sol·licitud esmentada i es va 
proposar la supressió de l’emplaçament existent a la Plaça Pere Quart, per a la 
imminent aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de l’àmbit i el seu 
conseqüent desenvolupament que inclou locals comercials. 
 
Atès l’informe favorable emes pels serveis tècnics municipals i per la secretaria, 
en relació a la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de les 
autoritzacions d’activitats comercials i d’instal·lacions de terrasses en places, 
carrers i espais públics i privats al terme municipal de Cubelles.  
 
Atès el que determina l’article 8 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 
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(TRLMC d’ara endavant), en relació a la potestat reglamentària dels ens locals 
territorials, en l’àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la 
legislació de règim local.  
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL d’ara endavant), atribueix al municipi la potestat normativa per dictar 
ordenances dins l’àmbit de les seves competències, entre les quals, segons 
l’article 25.2.d), s’inclou la matèria d’ordenació, gestió, execució a parcs, jardins 
i vies públiques. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 12 de novembre 
de 2007; 
 
Vistos els articles 22.2.d) i 47 de la LBRL i l’article 52.2.d) del TRLMC, aquesta 
regidoria, en ús de les seves atribucions,  proposa al Ple  de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar l’article 33.2, l’article 53, i l’article 54 de l’ORACTIT que 
quedaran redactats segons el següent text:  
 
“Article 33.2 
 
Per a l’adjudicació de les concessions administratives per a les autoritzacions 
de l’ús privatiu del domini públic  per a la instal·lació i explotació d’activitats 
comercials en quioscos, casetes de gelats i activitats de restauració s’utilitzaran 
els criteris d’adjudicació d’acord al que estableix la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.. “ 
 
“Article 53. Ubicació. 
S’establiran les següents zones per a la ubicació d’activitats situades en espais 
de la via pública de Cubelles: 
 
Quioscos de gelats i begudes 

 Zona 1: Barri Santa Maria, zona rambla Pau Casals. 
 Zona 2: Barri Bardají, zona escoles. 
 Zona 3: Barri Residencial Les Salines, zona parc urbà. 

 
Parades de xurreria 

 Zona 1: Mercat setmanal. 
 Zona 2: Barri Marítim, zona plaça del Mar. 
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 Zona 3: Barri Clot del Bassó – Mota de Sant Pere. 
 Zona 4: Sector Polígon Industrial Les Salines.” 

 
Article 54. Limitació de llicències. 
 
1.    En el futur no es concediran més llicències per quioscos de gelats ni 

parades de xurreria a la via pública, no obstant, es podran ampliar i/o 
prorrogar les llicències existents o en el cas que per acord de Junta de 
Govern Local, previ informe favorable de la Ponència Tècnica 
Municipal, s'adopti la necessitat i utilitat d'una nova instal·lació per a una 
activitat determinada, i adjudiqui mitjançant l'oportuna licitació d'acord amb 
el Reglament de Béns de les Corporacions Locals i la present ordenació. 

 
2.     Podrà, no obstant, autoritzar-se per l'Ajuntament, la instal·lació de 

quioscos i parades desmuntables i provisionals per temporades o amb 
motiu de determinades festes tradicionals o locals. 

 
3.    Les concessions presents i futures seran per un termini màxim de 5 anys, 

que podrà ser prorrogat per l'Ajuntament cinc anys més, atès el cost que 
pugui haver representat la seva instal·lació i si considera que segueix 
presentant una utilitat per als ciutadans, i que no produeix molèsties o 
entrebancs. 

 
4.    El nombre màxim de llicències a atorgar, per a la realització de l’activitat de 

quiosc de gelats i begudes, són: 
 

 Zona 1: 1 llicència 
 Zona 2: 1 llicència 
 Zona 3: 1 llicència 
 

5.    El nombre màxim de llicències a atorgar, per a la realització de l’activitat de 
parada de xurreria, són: 

 
 Zona 1: 1 llicència 
 Zona 2: 1 llicència 
 Zona 3: 1 llicència 
 Zona 4: 1 llicència” 

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de 
trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 



  Exp. 1.2.1.1  08/07 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 

9 

(DOGC), al Periòdico de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
TERCER.- Transcorregut l’esmentat termini elevar al Ple proposta amb les 
al·legacions i/o reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de l’aprovació 
definitiva, si s’escau. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord. 
 
QUART.-  Publicar íntegrament la modificació de l’Ordenança un hagi estat 
aprovada definitivament, en el Butlletí Oficial de la Província i anunci indicatiu 
en el DOGC. No entrant en vigor fins que no s’hagi acomplert el termini 
establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Joan Besòs i Vilella regidor de 
dinamització econòmica, comerç i turisme. 
 
El Sr. Besòs explica que es proposa un canvi d’ubicació de la parada que hi ha 
al Clot del Bassó perquè properament s´aprovarà l’estudi de detall en aquest 
àmbit, on es preveuen locals comercials.   
 
La Sra. Martínez diu que aquestes zones es van crear per donar un impuls a 
les zones on no hi ha comerç, i que no entenen per què es crea aquesta plaça 
en el sector del polígon industrial de Les Salines, on existeixen naus i 
comerços. Seguidament, respecte l’article 54, pregunta per què la modificació 
que inclouen es preveu que es faci per Junta de Govern Local, i no per Ple.  
 
El Sr. Coch diu que no s’oposaren a noves obertures, i pregunta si aquesta 
nova zona s’ha creat per la demanda d’una persona en concret.   
 
La Sra. Alcaldessa explica que no es crea una nova zona, sinó que es desplaça 
la que estava a Pere IV cap a Les Salines, i que aquesta persona a que fa 
referència la proposta només demana el trasllat, doncs ja té llicència. 
 
El Sr. Besòs reitera que la modificació de la zona és a causa de la imminent 
aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’àmbit, i el seu conseqüent 
desenvolupament, que inclou locals comercials; quant l´article 54, explica que 
s´aprova per Junta de Govern per què sigui més àgil i, finalment, que no es 
modifica l´ordenança  per petició de cap persona en particular. 
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Es sotmet a votació, i s’aprova per 16 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 
d´ERC,  4 d´ICV, 1 d´ICb i 2 del PPC) i 1 abstenció (1 d’ EC-FIC). 
 
7. ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha. 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
8. MOCIONS 
 
8.1 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC, 
ICV, ICb i EC-FIC EN DEFENSA I SOLIDARITAT AMB ELS CIUTADANS DE 
CUBELLES AFECTATS PER LES DEFICIÈNCIES I INTERRUPCIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT DE RODALIES RENFE AMB BARCELONA. 
 
La tallada precipitada de circulació dels trens de RODALIES RENFE i de FGC, i 
per un termini de temps imprevisible, com a conseqüència de les últimes greus 
incidències en les obres d’accés del tren d’alta velocitat a Barcelona, posa de 
manifest la imprevisió, manca de control i qualitat tècnica i de direcció política 
amb que s’han estat portant a terme les obres. 
 
Atès que els usuaris i usuàries d’aquest servei públic veuen limitada la seva 
mobilitat fins a extrems difícilment tolerables, amb els continus perjudicis 
laborals i personals que se’ls origina: incidents i molèsties contínues, en 
particular als veïns i veïnes que viuen a prop de les obres, retards, interrupció 
del servei, descomptes salarials, difícil conciliació de la vida familiar i laboral... 
 
Atès que aquests incidents posen de manifest la crisi d’un model ferroviari 
ineficient, obsolet i elitista, que ha primat l’Alta Velocitat, deixant en estat 
d’abandó les rodalies, a Catalunya, en lloc d’apostar per una gestió pública 
directa, de qualitat i eficient. 
 
I, atès que els últims incidents, qualificats pel propi secretari d’Estat 
d’infraestructures com a greus, han significat un trencament de la confiança en 
el Ministerio de Fomento. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal de Cubelles l’adopció dels 
següents acords: 
 
1. Reclamem una auditoria independent que analitzi el projecte i la gestió del 
mateix de les obres del tren d’alta velocitat. 
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2. Denunciem que la reiteració quasi diària, des de fa un any, d’incidències 
greus en els serveis ferroviaris que han interromput o retardat els serveis de 
rodalies en totes les xarxes de l’entorn de Barcelona, unit a les avaries en 
instal·lacions, senyalitzacions i material rodant, a la manca de informació 
adequada als usuaris i la gravetat dels últims incidents, superen tots els límits 
permissibles i no es poden justificar pel retard en l’execució de les obres de la 
nova línia d’Alta Velocitat entre Madrid i Barcelona. 
 
3. Exigim que, davant l’actual situació, es doni prioritat absoluta a les obres per 
garantir la seguretat i posta en marxa dels serveis de rodalies RENFE i de FGC 
amb la màxima celeritat i amb garanties de que no es tornin a produir més 
incidències ni interrupcions. Lamentar la elevada sinistralitat laboral que s’està 
produint en les obres del tren d’alta velocitat. 
 
4. Exigim del Ministeri de Fomento que es doni les ordres oportunes per tal 
que es retardin les obres del tren d’alta velocitat, el temps necessari per la 
millor i més ràpida execució de les obres de restabliment del tràfic ferroviari de 
RENFE i FGC amb seguretat i eficiència. 
 
5. Reclamem que s’incrementin i es concretin els recursos i s’accelerin les 
obres de millora general de les infraestructures, senyalitzacions, material rodant 
i informació transparent en totes les línies de rodalies i regionals a Catalunya, 
sense més dilacions. 
 
6. Demanem que es reuneixi d’immediat la comissió d’usuaris de les rodalies 
RENFE de Barcelona, recentment creada i encara no constituïda per tal de 
donar-li compte de les incidències produïdes i de les seves causes i debatre i 
millorar les mesures adoptades i els treballs en execució per resoldre-les 
incidències produïdes. Incorporació immediata dels ajuntaments afectats al 
comitè de crisis. 
 
7. Demanem que s’avaluïn els danys i perjudicis econòmics, socials i 
ambientals – tant directes com indirectes – que han ocasionat i encara 
ocasionaran les interrupcions i retards dels serveis ferroviaris. 
 
8. Reiterar-se en la moció aprovada per unanimitat pel Ple d’aquest 
Ajuntament el passat 20 de novembre de 2006, en que es demanava un 
augment de la inversió en les infraestructures ferroviàries a la Comarca del 
Garraf. 
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9. Exigim que es depurin totes les responsabilitat tècniques i polítiques per la 
mala execució de les obres i per les incidències produïdes, així com exigir les 
indemnitzacions corresponents, tant a les empreses que executen les obres i a 
les direccions tècniques. 
 
10. Solidaritzar-se com a ple municipal de l’ajuntament de Cubelles amb els 
ciutadans que estan patint aquestes deficiències del Servei de RENFE. 
 
11. Adherir-se a la manifestació convocada per la “Plataforma pel Dret de 
Decidir” el proper 1 de desembre a Barcelona per exigir més inversions en 
infraestructures a Catalunya i reclamar el dret a decidir sobre les mateixes. 
 
12. Comunicar aquest acord al Ministeri de Foment, a la Delegació del Govern 
de l’Estat Espanyol a Catalunya, al Consell Comarcal del Garraf, a la Diputació 
de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya com a institucions, unes amb 
responsabilitat sobre el servei de RENFE, altres com a representants dels 
nostres ciutadans i el nostre territori. 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que aquesta moció conjunta està motivada per la 
situació que pateix el servei de rodalies de Renfe que perjudica als ciutadans. 
Explica que l’equip de govern va tenir una reunió amb el director de Rodalies, 
Sr. Remache per veure com es podien solucionar aquestes deficiències, així 
com per exposar-li les mancances de l´estació de Cubelles; explica que es va 
fer una reunió d’urgència amb tots els alcaldes de la comarca en la que es va 
informar de la situació i on se´ls va comunicar les mesures correctores que 
prendrien. Finalment, indica que els grups municipals d´ICV i ICb van fer 
entrada per registre de l’Ajuntament de dues propostes per aquest tema i que 
s’ha arribat a un consens de gairebé totes les forces polítiques. 
 
La Sra. Miquel destaca l´èxit d´haver arribat a un acord en aquest tema; 
seguidament, proposa com esmena la següent: ”Mentre durin les deficiències 
en el servei de rodalies de RENFE, que s´apliqui la gratuïtat en els peatges de 
l´AP7 i de la C-32.” 
 
El Sr. Comas manifesta la satisfacció d´ICb per la pràctica unanimitat en 
aquesta moció en defensa dels ciutadans, tot i que lamenta la manca de 
resposta àgil davant d’aquest problema.  
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC no s’ha sumat a la moció, tot i estar-hi 
d´acord, perquè creuen que hi han interessos partidistes, i demana que retirin 
el punt onzè de la proposta, respecte a la manifestació convocada per la 
Plataforma pel Dret de Decidir; seguidament, considera que s´ha de fer arribar 
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al president del govern al queixa dels ciutadans de Cubelles per les 
manifestacions efectuades per aquest en un programa de televisió, respecte les 
rodalies a Catalunya. 
 
El Sr. Rodríguez explica que aquest punt es va decidir incloure a la Junta de 
Portaveus, però que està d´acord en treure´l si així el PPC es suma a la moció; 
no obstant, explica que la “Plataforma” està formada per moltes associacions, 
partits polítics i molts particulars, que no creu que sigui partidista, i conclou 
afirmant que ERC hi serà present a la manifestació de l’1 de desembre. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que li sembla una falta de respecte pels companys 
treure aquest punt, després de l´esforç de tots els portaveus per arribar a un 
consens, però que si els altres grups hi estan d´acord no tindrà cap 
inconvenient per excloure aquest punt. 
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa sotmet a votació l’esmena proposada pel grup 
municipal d´ICV, del següent tenor literal: “Mentre durin les deficiències en el 
servei de rodalies de RENFE, que s´apliqui la gratuïtat en els peatges de l´AP7 
i de la C-32.” 
 
S’aprova l’esmena per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
La Sra. Navarrete diu que no vol crear un debat en un tema tan important pels 
ciutadans, i que interpreten que el punt onzè demana més inversions i 
infraestructures per a Catalunya. 
 
El Sr. López diu que el punt onzè de la proposta és molt clar. 
 
Per indicació del Sr. Rodríguez, es fa constar literal la intervenció del Sr. 
Alamán, la qual és del tenor següent: 
 
“Cualquier redacción literal admite múltiples interpretacions. Esto es algo muy 
conocido, tanto en el mundo legal com en el mundo de la redacción de leyes y 
de propuestas de ordenanzas y mociones. Cuaquier interpretación legal admite 
múltiples interpretaciones y eso se lo puedo asegurar yo.” 
 
Es sotmet a votació la moció amb l’esmena indicada, i s’aprova per la 
unanimitat dels membres de la Corporació, la qual queda redactada de la 
manera següent: 
 
“8.1 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, 
ERC, ICV, ICb i EC-FIC EN DEFENSA I SOLIDARITAT AMB ELS 
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CIUTADANS DE CUBELLES AFECTATS PER LES DEFICIÈNCIES I 
INTERRUPCIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE RODALIES RENFE AMB 
BARCELONA. 
 
La tallada precipitada de circulació dels trens de RODALIES RENFE i de FGC, i 
per un termini de temps imprevisible, com a conseqüència de les últimes greus 
incidències en les obres d’accés del tren d’alta velocitat a Barcelona, posa de 
manifest la imprevisió, manca de control i qualitat tècnica i de direcció política 
amb que s’han estat portant a terme les obres. 
 
Atès que els usuaris i usuàries d’aquest servei públic veuen limitada la seva 
mobilitat fins a extrems difícilment tolerables, amb els continus perjudicis 
laborals i personals que se’ls origina: incidents i molèsties contínues, en 
particular als veïns i veïnes que viuen a prop de les obres, retards, interrupció 
del servei, descomptes salarials, difícil conciliació de la vida familiar i laboral... 
 
Atès que aquests incidents posen de manifest la crisi d’un model ferroviari 
ineficient, obsolet i elitista, que ha primat l’Alta Velocitat, deixant en estat 
d’abandó les rodalies, a Catalunya, en lloc d’apostar per una gestió pública 
directa, de qualitat i eficient. 
 
I, atès que els últims incidents, qualificats pel propi secretari d’Estat 
d’infraestructures com a greus, han significat un trencament de la confiança en 
el Ministerio de Fomento. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal de Cubelles l’adopció dels 
següents acords: 
 
1. Reclamem una auditoria independent que analitzi el projecte i la gestió del 
mateix de les obres del tren d’alta velocitat. 
 
2. Denunciem que la reiteració quasi diària, des de fa un any, d’incidències 
greus en els serveis ferroviaris que han interromput o retardat els serveis de 
rodalies en totes les xarxes de l’entorn de Barcelona, unit a les avaries en 
instal·lacions, senyalitzacions i material rodant, a la manca de informació 
adequada als usuaris i la gravetat dels últims incidents, superen tots els límits 
permissibles i no es poden justificar pel retard en l’execució de les obres de la 
nova línia d’Alta Velocitat entre Madrid i Barcelona. 
 
3. Exigim que, davant l’actual situació, es doni prioritat absoluta a les obres per 
garantir la seguretat i posta en marxa dels serveis de rodalies RENFE i de FGC 
amb la màxima celeritat i amb garanties de que no es tornin a produir més 
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incidències ni interrupcions. Lamentar la elevada sinistralitat laboral que s’està 
produint en les obres del tren d’alta velocitat. 
 
4. Exigim del Ministeri de Fomento que es doni les ordres oportunes per tal 
que es retardin les obres del tren d’alta velocitat, el temps necessari per la 
millor i més ràpida execució de les obres de restabliment del tràfic ferroviari de 
RENFE i FGC amb seguretat i eficiència. 
 
5. Reclamem que s’incrementin i es concretin els recursos i s’accelerin les 
obres de millora general de les infraestructures, senyalitzacions, material rodant 
i informació transparent en totes les línies de rodalies i regionals a Catalunya, 
sense més dilacions. 
 
6. Demanem que es reuneixi d’immediat la comissió d’usuaris de les rodalies 
RENFE de Barcelona, recentment creada i encara no constituïda per tal de 
donar-li compte de les incidències produïdes i de les seves causes i debatre i 
millorar les mesures adoptades i els treballs en execució per resoldre-les 
incidències produïdes. Incorporació immediata dels ajuntaments afectats al 
comitè de crisis. 
 
7. Demanem que s’avaluïn els danys i perjudicis econòmics, socials i 
ambientals – tant directes com indirectes – que han ocasionat i encara 
ocasionaran les interrupcions i retards dels serveis ferroviaris. 
 
8. Reiterar-se en la moció aprovada per unanimitat pel Ple d’aquest 
Ajuntament el passat 20 de novembre de 2006, en que es demanava un 
augment de la inversió en les infraestructures ferroviàries a la Comarca del 
Garraf. 
 
9. Exigim que es depurin totes les responsabilitat tècniques i polítiques per la 
mala execució de les obres i per les incidències produïdes, així com exigir les 
indemnitzacions corresponents, tant a les empreses que executen les obres i a 
les direccions tècniques. 
 
10. Solidaritzar-se com a ple municipal de l’ajuntament de Cubelles amb els 
ciutadans que estan patint aquestes deficiències del Servei de RENFE. 
 
11. Adherir-se a la manifestació convocada per la “Plataforma pel Dret de 
Decidir” el proper 1 de desembre a Barcelona per exigir més inversions en 
infraestructures a Catalunya i reclamar el dret a decidir sobre les mateixes. 
 



  Exp. 1.2.1.1  08/07 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 

16 

12. Demanar la gratuïtat dels peatges de la P7 i de la C-32 mentres durin les 
deficiències de rodalies Renfe. 
 
13. Comunicar aquest acord al Ministeri de Foment, a la Delegació del Govern 
de l’Estat Espanyol a Catalunya, al Consell Comarcal del Garraf, a la Diputació 
de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya com a institucions, unes amb 
responsabilitat sobre el servei de RENFE, altres com a representants dels 
nostres ciutadans i el nostre territori”. 
 
8.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL PPC SOBRE LES INVERSIONS DE LA 
GENERALITAT AL GARRAF 
 
El passat dimarts, 30 d’octubre, el Conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, va presentar la proposta de pressupostos per a l’any 
2008. 
 
El pressupost d’inversions territorialitzades, és de l’ordre d’un 20% superior al 
pressupost de l’any 2007, això no obstant, les inversions previstes a la comarca 
del Garraf, descendeixen un 62%. 
 
Històricament les inversions que ha anat rebent la nostra comarca han estat 
minses, fins als anys 2006 i 2007, que es va apreciar un canvi de tendència. 
 
Enguany, però, el volum d’inversions torna a nivells mínims, a una quantitat 
d´11 milions d’euros, el que representa una inversió per habitant de 85€, que 
situa el Garraf, com la comarca amb menor inversió per habitant de tota 
Catalunya, i a un nivell gairebé 5 vegades inferior a la mitjana d’inversió per 
habitant que és de 437€. 
 
Aquest baix nivell d’inversions, contrasta amb les necessitats creixents de la 
nostra comarca, també creixent, en aspectes tant importants com la educació, 
o l’atenció sanitària, per no esmentar els greus problemes que precisament en 
aquests moments estan patint de forma molt intensa els usuaris del ferrocarril 
de la nostra comarca. 
 
És per tot això, que aquest Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1.- Manifestar la preocupació d’aquest Ajuntament pel fet que les inversions 
previstes de la Generalitat a la nostra comarca l’any 2008, suposen un descens 
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important de les previstes l’any 2007, i signifiquen situar el Garraf com la 
comarca de Catalunya amb menys inversió per habitant. 
 
2.- Manifestar que la comarca del Garraf, una de les que experimenta majors 
creixements demogràfics, des d’inicis de la dècada dels 90, requereix 
inversions principalment, en educació, equipaments sanitaris i infraestructures 
que facilitin la mobilitat dels ciutadans, i que permetin adequar els serveis 
públics a les necessitats de la població. 
 
3.- Demanar al Govern de la Generalitat que atengui les inversions que li siguin 
requerides pels diferents Ajuntaments de la comarca, així com del Consell 
Comarcal del Garraf, i les inclogui en les inversions previstes per a l’exercici 
2008. 
 
4. Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Economia i Hisenda i als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al grup del PPC perquè expliqui la moció. 
 
El Sr. Alamán explica que al projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya pel 2008, la comarca del Garraf és la que té menys inversió per 
habitants de Catalunya, amb una davallada del 62% respecte el 2007, i que la 
inversió per habitant es rebaixa a 85 euros davant els 437 euros per habitant a 
la resta de Catalunya; que no es preveuen inversions en equipaments sanitaris, 
malgrat que és una comarca amb alcaldes del PSC. 
 
La Sra. Martínez diu que els ha sorprès, com a partit independent, la manca 
d´inversió prevista per l’exercici 2008 per Cubelles, ja que – diu -  l’única 
aportació és per posar en funcionament el Centre d´Atenció Primària (CAP), 
que és conseqüència d´un treball fet a la legislatura anterior. Seguidament, 
demana a la Sra. Alcaldessa que li faci arribar les inversions previstes per a 
Cubelles a l’any 2008. 
 
El Sr. Grau comenta que en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya la 
inversió per habitant creix fins a 715 euros per càpita, i que això il·lustra el 
compromís de l’actual Govern de Catalunya amb la cohesió social i amb la 
competitivitat de l’economia catalana. En el cas de la comarca del Garraf, 
assenyala que el pressupost puja en el període 2003-2008 un 35%, i destaca  
actuacions en matèria escolar i sanitària de la comarca i, a Cubelles, en el 
decurs de l’any 2008, les obres del nou Centre d’Atenció Primària. A 
continuació assenyala l’augment del Pla Únic de Obres i Serveis i el 
desplegament dels mossos al Garraf, i indica que la inversió prevista per al 
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municipi de Cubelles per a la construcció del nou centre mèdic és de 440.000€, 
aproximadament. 
 
El Sr. Albet diu que és molt fàcil dir que s’inverteix poc però que no s’ha fet        
l’estudi a nivell local, demana que es facin mocions segons les necessitats 
locals, i assenyala que s’hauria de començar a planificar i intentar aconseguir 
que a la inversió per al 2009 de la Generalitat estigui contemplada una nova 
escola i treure els barracons existents. Finalitza dient que s’ha de treballar 
conjuntament i que aquesta moció hauria d’estar més elaborada.  
 
El Sr. Alamán diu que el Sr. Grau ha donat dades generals, i vol precisar que 
als pressupostos de 2008 no es preveuen inversions per a la construcció d’un 
nou hospital per a la comarca que – afegeix - era una promesa electoral del 
PSC. Quant als mossos d´esquadra, assenyala que la caserna ja està 
construïda i, per tant, la inversió no és pel 2008. Seguidament, pregunta si el 
PSC està en contra de més inversió per a la comarca, i reitera que el Garraf és  
la comarca de Catalunya amb menys inversió, amb un descens del 62%, i una 
inversió per ciutadà de 85 euros, quan a la resta de comarques és de 437 
euros per ciutadà, i que aquesta és una dada objectiva. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna lectura a un article d’opinió de la diputada de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Mila Arcarons, referent als Pressupostos de la 
Generalitat, i diu que el fet que no figuri explícitament contemplat en els 
pressupostos no vol dir que no es faci; que no es pot contemplar dintre dels 
pressupostos qualsevol actuació, sinó que fer primer un projecte per saber on 
es vol anar. 
 
El Sr. Grau diu que al Ple de l´Ajuntament de Cubelles s´ha de debatre el que 
afecta als seus habitants, i no fer un debat de política general propi del 
Parlament de Catalunya o de Madrid; que aquesta moció s’hauria hagut de  
defensar a la Junta de portaveus, a la que no van assistir-hi. Segueix dient que 
el que interessa és aconseguir la màxima inversió pel municipi: establir un 
ordre de prioritats i de projectes i traduir-ho en una proposta pel Pla Únic 
d’Obres i Serveis, i cita diverses inversions, com la millora del conjunt de l’espai 
públic, l’entorn riu Foix, el projecte Onze de Setembre, la modernització de 
l’Ajuntament o la construcció de la biblioteca. 
 
El Sr. Alamán assenyala que el PPC no ha parlat de política general, sinó de 
les inversions a la comarca.   
 



  Exp. 1.2.1.1  08/07 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 

19 

El Sr. Albet comenta que la comarca té moltes mancances, que la 
responsabilitat és compatida de tots els grups que han anat governant, i que cal 
que tots els grups vagin junts en aquest tema.  
 
El Sr. Comas diu que ICb hi votarà a favor, i que no troba motius per votar en 
contra de demanar més inversió per a la comarca.   
 
Es sotmet a votació, i no s’aprova per 4 vots a favor (2 del PPC, 1 d´ICb i 1 
d’EC-FIC) 8 abstencions (4 de CIU i 4 d’ICV) i 5 vots en contra (4 del PSC i 1 
d’ERC) 
  
-8.3. ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha. 
 
9. PRECS I PREGUNTES 

 
    Precs del grup municipal EC-FIC 
 
1) La Sra. Martínez demana que s´arreglin els llums de part del carrer 
Amadeu Vives. 
 
    Precs del grup municipal ICb 
 
1) El Sr. Comas prega que s’informi de la dimissió del gerent, motius de la 
mateixa i previsió de relleu d´aquesta figura. 
 

Precs del grup municipal ICV 
 
1) El Sr. Coch prega que s’informi de la postura del govern sobre la 
desalinitzadora. 
 
2) El Sr. Coch demana que es faci una explicació de com es va 
desenvolupar l’audiència pública del passat  9 de novembre, respecte el 
pont sobre el riu Foix. 
 
   

Preguntes del grup municipal EC-FIC 
 
 
 1.  Pregunta.  Fins on és l´ampliació de la jornada laboral a que fa 
referència el Decret d’Alcaldia núm. 716. 
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2. Pregunta.  Respecte el Decret d’ Alcaldia núm. 734, quin criteri s’ha 
seguit per concertar l´operació de crèdit o a través d’aquesta entitat? S’han 
tingut en compte altres? 
 
El Sr. Albet respon respecte el Decret núm. 716 diu que a l’entrar en 
funcionament el CEIP II, hi havia la necessitat de fer una ampliació de 12 
hores diàries de neteja i es va decidir que les persones que treballaven 4 
hores passessin a treballar 8 hores, i que la plaça de 4 hores que hi havia  
s’ha cobert. 
 
La Sra. Alcaldessa demana a la Sra. Rosa M. Almirall, Interventora de la 
Corporació, que respongui la pregunta que fa referència al Decret d’Alcaldia 
núm. 734. 
 
La Sra. Almirall respon que aquesta operació estava prevista en els 
pressupostos; que mitjançant decret d’Alcaldia es convida a les entitats 
financeres de Cubelles, així com aquelles amb les que l’Ajuntament té 
operacions financeres concertades, que la millor oferta econòmica és la que 
resulta adjudicatària, i en aquest cas, l’entitat financera que ha presentat 
l’oferta més favorable per la Corporació en quant a tipus d’interès i de 
marge sobre l’Euribor ha estat el BBVA. 
 

Preguntes del grup municipal ICb 
 
1. Pregunta Té previst el govern algun canvi de postura per la ubicació del 
pont? Els compromisos que van adoptar públicament els pensen dur a 
terme? 
 
3. Pregunta Quina es la postura de l’equip de govern respecte el Consorci 
per a la Gestió Integral del Litoral del Garraf? Tenen previst participar-hi? 
 

Preguntes del grup municipal PPC 
 
1. Pregunta La Sra. Navarrete pregunta per què els animals abandonats no 
es porten a la Protectora d’animals de Cubelles i sí a Pastor Man? Es fa 
seguiment dels animals quan es porten a Pastor Man? Es donen en 
adopció? Es fa seguiment de les adopcions? Tenim els informes d’aquests 
animals? 
 

Preguntes del grup municipal ICV 
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1. Pregunta El Sr. Coch pregunta respecte al Decret d’Alcaldia núm. 717: 
es pensa fer de forma immediata la cobertura del lloc de treball d’Inspector-
Responsable de la Policia Local? Es farà en plaça interna o externa? 
 
El Sr. Rodríguez respon que es farà per plaça externa. 
 
2. Pregunta El Sr. Coch pregunta el per què es va tenir tanta presa en fer 
un ple extraordinari la setmana passada respecte el tema del pont? 
 
3. Pregunta El Sr. Coch pregunta si l’empresa Ventall farà tota la poda del 
municipi? Si farà la poda dintre del cost anual contractat o aquest cost es 
quantifica a part? 
 
4. Pregunta El Sr. Coch pregunta per què s’ha trencat el contracte amb        
l’empresa Tegar, i se li va donar a una altra empresa?  
 
La Sra. Alcaldessa explica que s’havia extingit el contracte amb Tegar; que 
es va fer un concurs i que es va presentar Tegar i la Jardineria Major, i que 
va ser aquesta qui va guanyar el concurs. Segueix dient que es va reunir 
amb el gerent de Tegar perquè tots volien que Tegar continués al municipi, 
que es va mirar de fer un altre tipus de contractació per ubicar a les 
persones que treballaven a Tegar, però que ells no van voler. Afegeix 
l’empresa el Ventall van incorporar a la seva plantilla personal de Tegar. 
Finalment, indica que intentaran buscar un servei que pugui fer Tegar, però 
que al no guanyar el concurs, la relació contractual amb Tegar ha finalitzat. 
 
El Sr. Albet diu que el concurs es va fer durant l´anterior legislatura, i que 
l’empresa el Ventall és una empresa mateixes característiques que  Tegar, 
constituïda per persones amb disminució, i que s’ha establert un conveni 
entre les dues empreses. 
 
5. Pregunta El Sr. Coch pregunta quantes places tenim al mercat  
actualment? Quines places estan autoritzades, tant les que són del municipi 
com les de fora? Estan tots els llocs ocupats? Quines són les que estan 
lliures?  Quines activitats tenen? 
 

La Sra. Carrasco demana la paraula, i explica que el dia 25 de novembre és el 
dia Internacional contra la violència de gènere i convida a tots als actes que 
estan programats i, mols especialment, a l’encesa d’espelmes per les víctimes 
de 2007. 
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Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de 
les respostes formulades al passat Ple ordinari de 15 d’octubre. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal EC-FIC 
en el Ple ordinari del 15 d’octubre de 2007 

 
1. Pregunta.  Respecte el Decret 626 que fa menció a la realització d’un 
estudi per analitzar la situació de l’estat de la via pública del municipi de 
Cubelles, pregunta: Quin cost té aquest estudi? I quina és la empresa 
que ho fa? (aquesta pregunta és fa quan és realitza la votació del punt 
dels Decrets de l’Alcaldia). 
En aquest moment s’està treballant en la elaboració dels plecs per a la 
redacció del Pla de reurbanització del municipi de Cubelles. En breu 
tindrem el preu de sortida de l’estudi i l’adjudicació serà mitjançant un 
procediment negociat o concurs, en funció de l’import resultant. 
 
2. Pregunta.  Com es troba el tema de l’escola de musica Pizzicatto? 

S’ha fet alguna reunió per donar una solució i ubicar-los? Han quedat 
alumnes fora? 

En aquests moments totes les classes estan funcionant amb normalitat 
en espais municipals. S’han realitzat diverses reunions. No s’ha quedat 
cap alumne fora. 
 
3. Pregunta.  És cert que l’oficina de l’Opic es trasllada l’últim trimestre 
de  l’any a l’hotel d’entitats?  La seva ubicació serà aquesta? 
És cert que l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC) es 
trasllada al Centre Social i de Dinamització Econòmica (CSIDE). En 
aquest sentit, l’equip de govern està estudiant la data de trasllat. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal ICV en 

el Ple ordinari del 15 d’octubre de 2007 
 
1. Pregunta.  El decret 564 fa menció a l’aprovació de l’adopció de les 

mesures cautelars en relació a l’activitat de gestió de residus del Camí 
de les Trones,  De quina gestió de residus es tracta? I quines mesures 
cautelars es prendran?  
Es tracta de residus de pneumàtics. Les mesures que ha pres 
l’Ajuntament, donat que la competència per actuar i resoldre és de 
l’Agència Catalana de Residus, és posar-se en contacte amb aquesta i 
demanar-li que notifiqui a aquest Ajuntament les actuacions que es 
facin referents a aquest expedient. 
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2. Pregunta. El decret 567 fa menció al expedient d’expropiació d’una 
finca situació al Passeig Narcís Bardají numero 14, Per què se’ls hi ha 
expropiat?. 
S’ha iniciat per part de la propietat el procediment d’expropiació 
forçosa, donat que la finca està qualificada com a Sistema 
d’Equipaments Col·lectius (clau C). 

 
3. Pregunta.  Quines actuacions té previstes aquest govern per 

col·laborar amb l’ Agencia Catalana de l’Aigua per a la implantació de 
la directiva? 
Durant el mes de setembre l’Agència Catalana de l’Aigua va informar 
sobre l’inici d’un nou procés de participació per a la redacció dels plans 
de gestió de conca i la creació dels futurs Consells de Conca, un 
procés que queda emmarcat per la Directiva marc de l’aigua europea 
(DMA) i que és cabdal per la gestió sostenible de l’aigua. 
En relació a aquest tema ja s’han celebrat dues reunions a les quals hi 
han assistit representants d’aquest Ajuntament. 
L’ACA i la Direcció General de Participació Ciutadana han elaborat un 
protocol per fer efectiu un procés de participació en el qual 
l’Ajuntament de Cubelles hi continuarà estan representat.  Per més 
informació sobre la DMA podeu consultar la pàgina web de l’ACA. 
L’Ajuntament també fa anys que participa en la Comissió de seguiment 
per al control de la qualitat de les aigües de bany de l’ACA. 

 
4. Pregunta.  El Sr. Coch comenta que en el ple del mes de febrer del 

2006 es va aprovar la creació d’una comissió per tractar els temes 
territorials i que no s’ha posat en marxa i creu que ja que s’està fent el 
pla general, valdria la pena escoltar a l’oposició i aprovar el pla general  
per unanimitat. 
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 participació ciutadana i es regla la participació dels diferents 
grups polítics amb representació. 
 

5. Pregunta. Quines actuacions en matèria de protecció dels animals 
s’estan realitzant? I hi ha un conveni amb alguna empresa per recollir 
els animals abandonats? Si es que sí, Amb quina? On es porten els 
animals que recullen? Es té coneixement del procés que passen els 
animals? L’associació protectora d’animals i plantes del Garraf ha rebut 
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alguna subvenció per part de l’Ajuntament durant el 2007? I com està 
el tema de la gossera de la mancomunitat? 
Actualment no s’està portant a terme cap actuació concreta en matèria 
de protecció dels animals de companyia del tipus campanyes de 
conscienciació de tinença responsable, no obstant això sí està previst, 
tant des de la regidoria de Salut com des de la regidoria de Seguretat 
Ciutadana, de fer-ho durant el 2008. 
 
Actualment des de l’Ajuntament s’està donant el servei de cens dels 
animals domèstics i la tramitació de les llicències per a la tinença de 
gossos potencialment perillosos, a més a més d’informació sobre la 
normativa actualment aplicable i altres qüestions en relació amb aquest 
tema. 
 
No hi ha cap conveni signat. 
 
Des de la regidoria de Medi Ambient, durant l’any 2004 i novament 
durant l’any 2007, es va fer arribar informes a la Policia Local sobre el 
protocol d’actuació en els casos d’animals domèstics abandonats:  en 
primera instància els requeriments per a la recollida d’animals 
abandonats del municipi es dirigeixen a l’Associació Protectora 
d’Animals i Plantes del Garraf.  A causa de les reiterades queixes 
exposades per la Policia Local sobre la dificultat de contactar amb la 
Protectora quan és urgent i necessari i sobre la precarietat i poca 
eficàcia del servei amb tota la problemàtica que això comporta, en 
segona instància opten per un servei alternatiu que compleixi tota la 
normativa aplicable al respecte. 
 
L’Associació Protectora d’Animals i Plantes del Garraf ha rebut 
d’aquest Ajuntament una subvenció de 6.000 € per al 2007. 
 
Durant el mes d’octubre la Mancomunitat va informar a aquest 
Ajuntament  que ja havia redactat el projecte d’ampliació del Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics (actualment no s’admet l’ús del terme 
gossera) i que havia procedit a presentar-lo a la Diputació de 
Barcelona per tal de sol·licitar la pertinent subvenció per a la seva 
execució que previsiblement s’iniciarà durant el 2008 

 
6. Pregunta. S’ha plantejat fer un altre gestió per la recollida de 

deixalles? 
Es pot concretar a què es refereix amb la pregunta? 
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7. Pregunta. El Sr. Coch pregunta al Sr. Grau quins són diners d’inversió 
i quins de manteniment? 
Tenen la consideració d’inversió totes les despeses que reuneixen les 
condicions establertes en el capítol 6 de la norma reguladora de 
l’estructura pressupostària “Orden de 20 de septiembre de 1989, por la 
que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades 
locales”, quin primer apartat, literalment transcrit diu: 
 
“CAPITULO 6.    «INVERSIONES REALES» 
Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por las 
Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la 
creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de 
naturaleza, inventariable necesarios para el funcionamiento de los 
servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. 
 
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados 
por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior que 
reúnan alguna de las siguientes características:  a) Que no sean 
bienes fungibles. 
b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio 
presupuestario. 
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario. 
d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos. 
En general serán imputables a este capitulo los gastos previstos en los 
anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos 
generales de las Entidades locales.” 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió 
quan són les 21:40 hores.  


