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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DEL 12 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 12 de novembre de 2007, a les 20:35 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. 
Mª 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 Mª Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
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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 
 
- 1. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la sessió, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 
4 de CIU, 1 d´ERC), 4 vots en contra (2 del PPC, 1 d´ICb i 1 d´EC-FIC,) i 4 
abstencions (4 d’ ICV). 

- 2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST VIGENT, 
MODALITATS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
(EXPEDIENT 2222/17/07). 

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no hi ha 
suficient consignació en el pressupost actual o bé no existeix partida pressupostària 
per a la seva realització i atès que no poden demorar-se fins l’exercici següent, cal 
tramitar l’expedient de suplements de crèdit, en el cas que existeixi la partida però la 
consignació pressupostària no sigui suficient, o de crèdits extraordinaris en el cas que 
no existeixi la partida per tal de realitzar-se, essent el resum el que segueix: 
 
DESPESES 
 
Crèdits suplementaris: 
 

Orgànica Funcional Econòmica Concepte Consignació 

1 451 62502 MOBILIARI I EQUIPS D’OFICINA 24.858,21 

2 121 62220 INVERSIONS EDIFICIS 21.000,00 

2 121 62502 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 6.557,98 

2 121 22706 ESTUDI I TREBALLS TÈCNICS 25.000,00 

3 432 62706 
ESTUDI INICIAL REVISIÓ PLA 
GENERAL 

168.174,55 

3 432 62707 REDACCIÓ DE PROJECTES 78.000,00 

3 432 62708 
REDACCIÓ PROJECTES PLÀ 
PARCIAL RICREU/  CORRAL 
D'EN TORT/ESTOTERES 

31.000,00 

4 432 61100 ARRENJAMENT VIA PÚBLICA 23.674,67 

4 432 62311 MOBILIARI URBÀ 139.000,00 

4 432 62318 
ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS. 
ELÈCTRIQUES 

6.214,80 

4 432 62321 INVERSIONS ENLLUMENAT 22.662,52 
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4 432 62508 
CONTENIDORS I UTILS 
BRIGADA 

61.676,75 

5 222 62221 EDIFICI POLICIA 137.811,73 

5 222 62400 VEHICLES POLICIA 10.000,00 

5 222 62502 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 13.000,00 

7 451 62502 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 577,78 

8 452 60129 
ACCÉS POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 

304.200,79 

8 452 62202 
INVERS. CONSTRUCCIONS 
ESPORTIVES 

1.027.736,55 

8 452 62707 REDACCIÓ PROJECTES 25.000,00 

11 463 62600 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 54.000,00 

11 463 62601 RÀDIO 35.000,00 

11 463 64003 
APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES 

152.000,00 

12 432 62309 INSTAL·LACIONS PLATJA 50.000,00 

12 443 62211 AMPLIACIÓ CEMENTIRI 60.000,00 

13 323 62500 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 79,11 

14 451 62500 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 69,00 

15 413 46308 DEIXALLERIA 12.000,00 

15 432 61119 ORDENACIÓ ESPAIS VERDS 5.673,44 

15 413 78900 ENTITATS MEDI AMBIENT 3.000,00 

15 432 76500 CONSELL PLA DE CAMINS 18.500,00 

 

Total suplement crèdits:  2.516.467,88 €   

Crèdits extraordinaris: 
   

Orgànica Funcional Econòmica Descripció Consignació 

3 432 60131 
ZONA VERDA PASSEIG 
FLUVIAL 

90.000,00 

3 432 62215 
NAUS INDUSTRIALS LES 
SALINES 

529.683,84 

3 432 62709 
ESTUDIS I PROJECTES 
INTERVENCIÓ URBANÍSTICA I 
VIA PÚBLICA 

156.000,00 

4 432 60132 
EQUIPAMENTS 
URBANITZACIONS 

15.000,00 

4 432 61106 
OBRES PLA REURBANITZACIÓ 
MUNICIPI 

500.000,00 

4 432 62000 SOLARS 12.000,00 

4 432 62300 SENYALITZACIÓ 36.000,00 
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4 432 62302 ESCENARI FESTES 10X7 17.000,00 

4 432 62400 
VEHICLES SERVEIS 
MUNICIPALS 

65.000,00 

11 463 62229 
INVERSIONS EDIFICIS 
COMUNICACIÓ 

20.000,00 

 

Total altes crèdits :  1.440.683,84 €   

   

Total modificació pressupostària:  3.957.151,72 € 

 
El finançament de la modificació pressupostària es farà mitjançant  romanent de 
tresoreria per a despeses generals així com per transferències de capital, segons el 
següents detall:  
 
INGRESSOS 
 
Finançament:  
  

Concepte Descripció Import 

01.87002 
ROMANENT DE TRESORERIA PER 
FINANÇAR INCORPORACIONS DE CRÈDIT 

3.859.151,72 €  

01.75500 

SUBVENCIÓ GENERALITAT DE 
CATALUNYA  
(pavimentació amb gespa artificial del camp 
de futbol) 

98.000,00 € 

Total modificació pressupostària: 3.957.151,72 € 

 
 
Per raons d’economia i eficàcia administrativa i atès que, d’acord amb el que preveu la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, modificada per 
la Llei 15/2006, de 26 de maig, el trencament de l’estabilitat implica la necessitat 
d’aprovar un pla econòmic financer, si bé la seva formulació, en el cas de derivar-se de 
l’aprovació d’una modificació pressupostària finançada per mitjà de romanent de 
tresoreria, pot ser instrumentada únicament mitjançant un informe que acrediti aquest 
fet, i l’informe d’intervenció número 49/2007, de data 7 de novembre, emès en quan a 
la modificació pressupostària així ho acredita.  
 
Per tant,  
  
PROPOSO al Ple l’adopció dels acords següents:  
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de la Corporació número 
2222/17/07, modalitats suplement de crèdits i crèdits extraordinaris, essent el resum 
de la modificació del pressupost de despeses i ingressos el que s’assenyala a 
continuació i quin detall es recull en la part dispositiva de la present proposta:  
 

PRESSUPOST DE DESPESES: 

Suplements de crèdits: 2.516.467,88 €  

Crèdits Extraordinaris: 1.440.683,84 €  

Total modificació pressupost despeses: 3.957.151,72 € 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS: 

Romanent líquid de tresoreria: 3.859.151,72 €  

Transferències de capital: 98.000,00 € 

Total modificació pressupost d’ingressos: 3.957.151,72 € 

 
SEGON.- Aprovar l’informe d’intervenció número 49/2007, de data 07 de novembre, 
com a pla econòmic financer ja que aquest acredita que l’origen del trencament de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària es produeix pel finançament de la modificació del 
pressupost 2222/17/07, en major part, amb utilització de romanent de tresoreria, i per 
tant, no es necessària l’adopció de mesures de correcció financera. 
  
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà 
definitiu. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
   
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Grau, regidor d´Hisenda i Planificació i 
serveis externs, per a què expliqui la proposta. 
 
El Sr. Grau explica que seguint el calendari de treball, el govern porta a votació 
aquesta proposta, amb la finalitat d’alliberar una quantitat de diners per inversions que 
el govern considera que són d’urgent realització; a continuació, explica amb detall la 
proposta. 
 
La Sra. Martínez considera que l’arranjament de la via pública és manteniment i no 
inversió; afegeix que les construccions esportives és una inversió finalista i que 
haurien de tenir un esborrany. Respecte als crèdits extraordinaris, obres del Pla de 
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Reurbanització del municipi, pregunta on es destinarà la partida de 500.000,00 € 
prevista. Finalment, assenyala que el romanent de tresoreria no ha estat treballat pel 
consens de totes les forces polítiques. 
 
La Sra. Miquel diu que l’oposició no ha participat en la modificació del pressupost que 
es proposa. Respecte el crèdit suplementari de despeses per a la revisió del Pla 
General, indica que hi han subvencions i que s’haurien de demanar. A continuació, diu 
que a l’informe de la interventora a la pàgina 5, al 2n paràgraf, estableix que: “l’entitat 
local remetrà l’informe corresponent a la Direcció General de Tutela Financera de la 
Generalitat de Catalunya...”, i demana que es remeti còpia  també a l’oposició. 
 
El Sr. Grau explica que hi havia una dotació per a la revisió del Pla General a l’annex 
del pressupost de 2007, però que els serveis tècnics consideren necessària aquesta 
modificació per tirar endavant aquest estudi; quant a les inversions en les 
construccions esportives, explica que s’està parlant d’1.027.000€ per l’entorn del 
poliesportiu, el camp de futbol municipal i l’entorn de l’Institut; que hi ha una dotació 
per la construcció de naus industrials a Les Salines de 529.000€; que una partida 
important és la redacció del Pla de Reurbanització del municipi, amb 500.000€, per a 
la millora i estudi de les voreres i asfaltatge del municipi, i contemplant una inversió de 
caràcter plurianual. Finalment, indica que es va realitzar una modificació 
pressupostària el 15 de juny de 2007 per valor de 2.173.000€, i que es contemplava la 
inversió per la construcció del nou pont sobre el riu Foix i  la urbanització de la plaça 
del camp de futbol i l’accés al poliesportiu municipal.  
 
El Sr. Albet explica, respecte l’arranjament de via pública, que donat que l´actuació és 
molt important ja no es tracta d´un manteniment, sinó que s´ha de considerar inversió. 
 
El Sr. Comas diu que no entraran en el detall de les partides; que totes les inversions 
es justifiquen perquè els pressupostos no són suficients o perquè no existeixen 
partides per realitzar-les, que es tracta d´uns quatre milions d´euros, i que això implica 
una manca de planificació. Finalitza dient que, a aquestes alçades de l´any, això 
s’hauria d’incloure al pressupost del 2008, ja que el compromís del govern és aprovar-
lo abans de finals d´any; i conclou que, a causa d´aquesta improvisació, votarà en 
contra de la proposta. 
 
El Sr. Grau comenta que tota modificació de pressupost es justifica perquè hi han  
partides insuficients o perquè cal incorporar-ne de noves, i que no hi ha manca de 
planificació, ja que aquesta modificació ja es va anunciar al mes d´agost. Afegeix que, 
a més de les noves necessitats, hi ha un volum important de factures pendents de 
221.000 € en inversió. A continuació, indica que la voluntat política, és aprovar el 
pressupost durant l’últim trimestre del 2007, però que si fos necessari, s’aprovaria el 
primer trimestre del 2008. 
 
El Sr. Alamán comenta que no entén per què ara s’aprova una modificació de quatre 
milions d´euros, un terç del pressupost ordinari, quan el pressupost del 2008 s’ha 
d’aprovar en el mes de desembre, tenint en compte, a més, que aquesta modificació 
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no entrarà en vigor fins mitjans de desembre. Conclou indicant que s’hi abstindran, 
perquè considera que hi ha una manca de planificació pressupostària, tot i que les 
inversions beneficiïn als veïns. 
 
El Sr. Albet diu que quan van arribar a l´Ajuntament hi havien una sèrie de mancances 
i feia falta una resolució a curt termini; que s’han d’intentar solventar els problemes 
d’atenció a les persones, planificar projectes, com el clavegueram, la biblioteca o 
deixar de pagar 400.000 ptes de lloguer de naus industrials, quan el municipi pot tenir 
les seves pròpies. 
 
La Sra. Martínez diu que no veu cap projecte nou. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que es passa el romanent de tresoreria de la liquidació del 
2006 a partides del 2007 durant l´últim trimestre d´aquest any perquè sinó, per poder 
incorporar aquest romanent al 2008, caldria esperar a la liquidació del pressupost del 
2007. 
 
Es sotmet a votacióla proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 
d´ERC), 6 vots en contra (4 d’ICV, 1 d´ICb i 1 d´EC-FIC,) i 2 abstencions (2 del PPC). 
 
  

ÀREA D’URBANISME I PLANEJAMENT 
 
- 3. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I CONSTRUCTIU 
DEL PONT SOBRE EL RIU FOIX AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES. 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 19 de setembre de 2005, per 
unanimitat dels membres assistents, acordà aprovar inicialment el Projecte bàsic de 
pont sobre el riu Foix al terme municipal de Cubelles, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 1.593.823,93 € IVA inclòs (16%) i sotmetre a informació 
pública el projecte, durant un termini de 30 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’edictes de la corporació, a efecte de possibles al·legacions 
i/o reclamacions.  
 
Atesa la certificació emesa per la secretaria que determina que durant el termini d’un 
mes determinat per a l’exposició pública, comptats a partir de l’endemà de la data de 
publicació de l’anunci al BOP (Núm. 252, pàg. 41, de data 21.10.05) i al taulell 
d’anuncis de la corporació de l’anunci d’informació pública del Projecte bàsic de pont 
sobre el riu Foix al terme municipal de Cubelles, no consta en aquest Ajuntament la 
interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que acredita que el projecte 
esmentat compleix la normativa sectorial, així com les prescripcions tècniques que hi 
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 
124 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes de les administracions públiques (d’ara endavant TRLCAP) i els 
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articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny (d’ara endavant ROAS). 
 
Atès l’informe favorable emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al projecte 
del pont sobre el riu Foix. 
 
Atès l’informe favorable de la comissió informativa de data 9 de novembre de 2007; 
 
Atès l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, que regula 
l’avocació de competències. 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte Constructiu de pont sobre el riu Foix al 
terme municipal de Cubelles, amb un pressupost total d’execució per contracte de 
1.603.013,19 € IVA inclòs (16%). 
  
SEGON.- Inserir anunci de l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, als redactors i 
als serveis tècnics municipals. 
 
 
La Sra. Alcaldessa explica que al setembre de l’any 2005, l’aprovació inicial del projecte 
del pont sobre el riu Foix va ser per la unanimitat de tots els grups municipals;  que s´hi 
han incorporat una sèrie de modificacions sol·licitades per l´ACA, i que el projecte és el 
mateix que el del 2005, que enllaça els carrers Lleida i Pompeu Fabra. Seguidament, 
dóna la paraula al Sr. López, regidor d´ urbanisme i planejament. 
 
El Sr. López considera que aquest projecte s’ha d’assumir per totes les forces polítiques, 
ja que – diu – es tracta d´una infraestructura necessària i prioritària per enllaçar dues 
zones del municipi. 
 
La Sra. Martínez considera que aquest nou govern no és participatiu, que es va convocar 
una audiència publica, i que la ubicació del pont ja estava decidida, i que fruit d’això tenen 
un poble dividit. Seguidament, diu que en data 7 de maig es va fer una sessió 
extraordinària de la comissió informativa en la que l’alcalde anterior va proposar deixar 
aquest punt sobre la taula amb la condició de crear una comissió per tal de negociar amb 
la Generalitat el manteniment de les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC), d´estudiar les possibles alternatives per a la ubicació del pont per a 
què afectés el menys possible a l’entorn natural de Xarxa Natura 2000, i, finalment, 
estudiar l’arranjament del camí lateral del riu Foix com a solució provisional mentre no 
s’executa el pont, i conclou indicant que no s’ha creat cap comissió ni s’ha fet cap estudi. 
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A continuació, la Sra. Martínez diu que aquesta era una de les promeses electorals de la 
majoria dels partits, que CIU defensava la ubicació del pont al carrer 11 de setembre,  
que ERC es comprometia a redactar un projecte definitiu i respectuós amb el medi abans 
del 31 de desembre de 2007, consensuat pels veïns i per tots els partits, i que el Sr. Grau 
volia passar el pont per la C-31. Afegeix que no existeix cap informe que determini el per 
què d’aquesta ubicació definitiva; que l´EC-FIC no està en contra del pont, però que no hi 
donarà el vot favorable per manca de treball seriós; finalment, diu no entendre la urgència 
del Ple quan el proper dia 19 es celebra el de caràcter ordinari. 
  
El Sr. Comas diu que  ICb sempre ha demanat que s’estudiessin les diferents alternatives 
per buscar la millor solució per tirar endavant el projecte; que amb l´aprovació inicial ICb 
demanava alternatives tècniques, que no es van presentar, i que avui segueixen 
demanant el mateix. A continuació, diu que hi han hagut canvis de plantejaments 
importants, per part dels senyors Albet, Grau i Rodríguez Serra, i els demana que 
justifiquin aquest canvi de postura. Afegeix que es millora l´accés, però que els 
problemes d´inundabilitat no s’arreglen amb aquest pont. Que és un contrasentit parlar de 
revisió del Pla General d’Ordenació i apostar per un projecte previst en aquest. Finalitza 
indicant que per aprovar el mateix pont no calia esperar dos anys ni tanta urgència; que 
l´Associació Fauna de Cubelles ha presentat un estudi que destaca la contaminació del 
paisatge per aquesta ubicació, i demana que s’ estudiïn altres alternatives per trobar la 
millor solució tècnica i econòmica. 
 
El Sr. Alamán  diu que el PPC ha estat sempre partidari de la construcció del pont, que 
era una promesa electoral; que volen el millor pont, i que aquest serà el que compleixi 
totes les prescripcions tècniques, estètiques, hidràuliques i hidrològiques i, a més, tingui 
la major acceptació popular. Seguidament, demana que es facin els estudis necessaris i  
es proposin vàries alternatives per a la ubicació del pont. Continua exposant que és més 
beneficiosa la ubicació pel carrer Onze de Setembre per ser una zona més distant de 
la desembocadura del riu Foix, i que això afavoreix l’entorn natural, la flora i la fauna. 
Finalitza dient que s´abstindran perquè consideren que és bo que hi hagi un pont, però 
no creuen que sigui el més adient pel poble. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que la redacció del projecte bàsic es va fer la primavera del 
2005, que s´aprovà inicialment en el Ple del 19 de setembre de 2005; que el 29 de 
març de 2006 el cap de la unitat del Departament de Coordinació Territorial de la 
demarcació del Llobregat-Foix de l’ACA tramet informe, i demana informe a la Direcció 
General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte la 
vegetació de la desembocadura del riu Foix, el qual s´emet en data 13 de juny en 
sentit favorable. Continua explicant que, per petició expressa de l’Ajuntament, a l´abril 
de 2006 aquest espai es va incloure dins l´àmbit  de la Xarxa Natura 2000; que el 2 de 
novembre de 2006 l’ACA emet informe favorable respecte el projecte del nou pont 
sobre el riu Foix i que, consultat el Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre  la 
necessitat d’un nou informe per trobar-se el pont en l´àmbit de Natura Xarxa 2000, 
l´esmentat Departament, en data el 16 d’agost de 2007, respon que no és necessari. 
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La Sra. Alcaldessa segueix explicant que en la nova legislatura es planteja 
políticament la possibilitat de traslladar el pont uns 40 metres per sota de la via del 
tren, paral·lel a l’Avinguda Onze de Setembre, però que davant de la complicació 
tècnica i urbanística d’aquesta possibilitat, es demana informe a la Direcció General 
d’Urbanisme de la Generalitat entre d’altres motius, perquè hauria de passar per una 
modificació puntual del pla general; que en data 23 d’octubre de 2007 s’emet aquest 
informe, on la conclusió és que cal preservar la ubicació marcada pel Pla General de 
1993. Afegeix que posteriorment caldrà l’autorització de les obres, per part de l´ACA. 
Quant el projecte, assenyala que inclou la supressió del pas a nivell del riu per 
recuperar-lo com a espai natural, que s´elaborarà d´un Pla especial de la protecció de 
l’espai a la desembocadura per a la definició dels seus usos i la seva protecció, i que 
es tindrà en compte un pas de les bicicletes. Assenyala que els serveis tècnics de 
l´Ajuntament han fet una valoració de l’informe tècnic presentat per Fauna Cubelles 
respecte la construcció del pont. 
 
En aquests moments, s´absenta de la sala la Sra. Carrasco. 
 
Finalment, la Sra. Alcaldessa conclou indicant que totes les institucions han donat 
recolzament a aquest projecte, que les coses s´han fet de bona be i que l´únic interès 
des del 2005 és el compromís de fer aquesta infraestructura bàsica i necessària per 
connectar dues zones del municipi. 
 
En aquests moments, s´incorpora a la sala la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Rodríguez explica que des del setembre de 2005, amb l´aprovació inicial del 
projecte, el grup d´ERC ha anat presentant esmenes; que gent amb competència i 
coneixements ha avaluat la idoneïtat del projecte, i s´han fet canvis, com passat de 
cinc pilars a dos; afegeix que la responsabilitat com a membre del Consistori és 
prendre decisions en benefici del municipi i que, a partir d´aquí, es pot fer la 
demagògia que es vulgui. 
 
El Sr. Comas demana una explicació dels canvis de posicionaments dels regidors que 
han canviat de criteri, respecte la ubicació del pont.   
 
Sr. Rodríguez respon que ja ho va explicar a l’acte públic. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC vol que el pont estigui fet aquesta legislatura, però que 
volen el millor pont possible, tant des del punt de vista estètic com hidrològic, i per la 
flora i fauna de la zona; finalment, demana que s´argumenti per què és millor la 
ubicació del pont al C/Lleida que al C/Onze de Setembre. 
 
La Sr. Navarrete demana al Sr. Rodríguez. al Sr. Albet i al Sr. Grau que expliquin el 
seu canvi de criteri respecte la ubicació del pont, i diu que haurien de dimitir per aquest 
canvi de postura no justificat. 
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La Sra. Miquel assenyala que la ubicació del pont pel carrer Lleida va portar problemes 
a l´anterior govern, per la qual cosa el Sr. Marcillas es va veure obligat a aprovar 
només la previsió de fons pel pont, però no la seva ubicació. Comenta que els grups 
d´ERC i d´ICV van signar un document abans de les eleccions proposant que la 
ubicació de dita infraestructura fos paral·lela a la via del tren, i que posteriorment s´hi 
va afegir CIU. Continua explicant que la postura d´ICV i d´ICb segueix sent la mateixa, 
però – diu - que abans qui parlava per ICb era el Sr. Grau, que demanava un esforç 
d’informació per part dels tècnics municipals, que considerava més important 
solucionar els problemes de mobilitat del municipi que els de connectivitat, i que 
demanava que s´obrís un debat públic; per tot això, considera que ara han quedat 
desacreditats.  
 
Seguidament, la Sra. Miquel indica que ICV es l’únic grup que des de l’any 99 ha 
explicat als veïns de la Mota de Sant Pere, Clot de Bassó i Les Salines com estava el 
tema del pont; que l’aprovació del projecte constructiu és el mateix que fa dos anys, 
que els informes de l’ACA són respecte el projecte bàsic; que l´informe de 2 de 
novembre de 2006 de l’ACA no té registre de sortida, i que l’informe favorable del 
projecte constructiu ha de venir signat pel director general o el conseller, i que això no 
s’ha explicat en cap moment i, finalment, que cal autorització de l´ACA per fer les 
obres. Continua dient que a l’altre informe de Medi Ambient i Habitatge, amb registre 
d´entrada de 24 d’agost de 2007, es diu que pel fet d´estar inclòs dintre de l’espai de 
Xarxa Natura 2000 no impossibilita fer el pont per la zona, però no pel carrer Lleida; 
respecte l´informe de la  Direcció General d´Urbanisme de 26 de setembre de 2007, 
indica que els tècnics fan el projecte en la ubicació que marca l´Ajuntament. 
 
La Sra. Miquel continua exposant que el 7 de maig de 2007 es va decidir deixar-ho 
sobre la taula per fer uns estudis de les tres propostes que hi havia sobre la taula,  i 
que ara els grups del PSC, CIU i ERC no han complert; que es troben indignats, 
perquè no tenen paraula davant la ciutadania i que a partir d´ara el grup d´ICV no 
agafarà compromisos amb aquests partits polítics en aquesta taula. Afegeix que al 
final el pont passarà per on volia el PSC; que aquest no és el pont que vol la 
ciutadania, i conclou reiterant l’ACA encara no ha valorat el projecte constructiu. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC), 6 
vots en contra (4 d’ICV, 1 d´ICb i 1 d´EC-FIC,) i 2 abstencions (2 del PPC). 
 
 
- 4. APROVACIÓ, SI ESCAU, 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 NOU PONT 
SOBRE EL RIU FOIX AL MUNICIPI DE CUBELLES. 
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Atès que en data 19 de setembre de 2005, el Ple aprovà inicialment el Projecte de 
construcció d’un pont sobre el riu Foix al municipi de Cubelles; 
 
Incoat l’expedient de contractació mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 535/2006 de data 
17 de novembre, per la contractació de les obres d’execució del projecte esmentat; 
 
Redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars; 
 
Vista la reserva de crèdit, assentament núm. NC 005857, de data 27 d’agost de 2007; 
 
Vist l’informe de Secretaria 06/2007 de data 28 d’agost; 
 
Vist l’informe d’Intervenció 39/07 de data 28 d’agost; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 9 de novembre de 2007; 
 
Atès allò previst a l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, quan 
l’avocació de competències; 
 
Per tot això i en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides proposo 
a la Corporació l’adopció dels següents,  
 

ACORDS: 
 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir 
l’adjudicació mitjançant concurs, procediment obert, tramitació ordinària, del contracte 
d’obres d’execució del projecte de construcció d’un nou pont sobre el riu Foix al 
municipi de Cubelles. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i, simultàniament obrir la licitació per 
l’adjudicació del contracte, obrint un termini de 26 dies naturals, comptats des de 
l´endemà de l’aprovació definitiva dels plecs, segons la darrera publicació al BOP o al 
DOGC, perquè els interessats presentin les seves ofertes. No obstant això, en cas que 
es presentin al·legacions contra el plec, aquest període començarà a comptar des de 
la resolució d’aquestes.  
 
Tercer.- Condicionar l´eficàcia del present acord a l´aprovació definitiva del projecte de 
construcció d’un nou pont sobre el riu Foix al municipi de Cubelles. 
 
Quart.- Aprovar la despesa de 1.603.013,19 € que aniran a càrrec a la partida 
pressupostària  2007/04/432/60127/01.  
 



  Exp. 1.2.1.1  07/07 
  Legislatura 2007-2011 
  

 
 

13 

Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa  Presidenta per a la signatura del corresponent 
contracte i  per a l’execució de qualsevol actuació necessària per  a la plena efectivitat 
del present acord. 
 
Sisè.- Inserir anunci al BOP i al DOGC tal i com s’estableix en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars durant el període de 20 dies hàbils a efectes de presentar 
reclamacions i/o suggeriments que en tal cas seran resoltes pel Ple  de la Corporació. 
En cas que no es presentin, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat 
d’adoptar un nou acord. 
 
Setè.- Comunicar el present acord als Departaments d’Intervenció, als Serveis Tècnics 
municipals i a la Regidoria d’Obres i Serveis  i al Servei de Contractació i Gestió 
Administrativa, als efectes corresponents. 
 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta, indicant que es procedeix a l´aprovació 
simultània dels plecs i obertura de la licitació per tal de donar compliment als terminis 
que preveu el PUOSC i no perdre aquesta subvenció.  
 
La Sra. Miquel diu ICV és partidària de que els plecs de clàusules s´aprovessin un cop 
es disposi dels informes favorables de l’ACA i de l´autorització de les obres, per tal 
d´evitar agafar expectatives als constructors, si després s’ha de canviar la ubicació el 
pont. 
 
La Sra. Alcaldessa indica que la proposta ja condiciona la licitació a l’aprovació del 
projecte. 
 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC), 5 
vots en contra (4 d’ICV i 1 d´ICb) i 3 abstencions (2 del PPC i 1 d´EC-FIC). 
 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió quan 
són les 22:45 hores.  


