
  Exp. 1.2.1.1  08/07 
  Legislatura 2003-2007 

 

 1 

EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  
D’11 DE MAIG DE 2007,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PESONAL (LOPD)  
 
A Cubelles, el dia 11 de maig de 2007, a les 14:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcalde-president, Sr. Josep 
Marcillas i Massuet , els membres següents: 
 
- Sr. Miquel Padreny i Ribas, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Pilar González i Escoda, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor no adscrit de l’Ajuntament,  
 
- Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs, regidora del PSC, 
 
-Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC, 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU, 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU, 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV, 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC,  
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, regidor d’ERC, 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de 
l’Ajuntament.  
 
ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 

 
1. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
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Se sotmet a votació el caràcter urgent del present Ple i s’aprova per unanimitat dels 
membres assistents. 
 
2. SORTEIG PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ALGUNS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS DESIGNATS PEL PLE DE DATA 2 DE MAIG DE 2007 PER LES 
ELECCIONS MUNICIPALS DEL 27 DE MAIG DE 2007 I NOMENAMENT DE 
SUPLENTS. 
 
Vist el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals de 
27 de maig de 2007 efectuat en el Ple de data 2 de maig de 2007. 
 
Atès que, segons informe de la policia local de Cubelles, i a efectes de notificacions, 
no es van poder localitzar part dels membres de les meses designats per sorteig. 
 
Atès que en el termini de presentació d’al·legacions davant la Junta Electoral de Zona 
es van presentar reclamacions per part d’alguns membres de les meses electorals 
designats, i que van ser estimades. 
 
Atès que, consultada la Junta Electoral de Zona i de conformitat amb la LOREG, en el 
sorteig públic per a la formació de les Meses electorals es poden incloure suplents pel 
cas que no pugui realitzar-se´ls la notificació, o que excusessin i la Junta Electoral els 
acceptés l´excusa. 
 

Per tot això, es realitza un nou sorteig públic, al Ple de l’Ajuntament, per a l´elecció 
dels membres de les meses electorals i suplents. 

 

Notificar les substitucions als interessats i a la JEZ de Vilanova i la Geltrú, als efectes 
corresponents. 
 
Notificar als suplents,  en el cas que operi la seva suplència per no haver-se pogut 
realitzar la notificació de la designació als inicialment escollits com a membres de la 
Mesa, o que excusessin i la Junta Electoral acceptés l´excusa. 
 
 
REGIDORIA D’ESPORTS 
 
3. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CUBELLES “JOSEP 
PONS I VENTURA”. 
 
En data 27 d’abril de 2007 l’empresa INARQIN, Ingenieria y arquitectura especializada, 
SCP, va lliurar còpia del Projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un camp de 
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futbol de gespa artificial al terme municipal de Cubelles, per a que l’Ajuntament 
procedeixi a la seva aprovació inicial. 
 

Vistos els informe emesos pels serveis tècnics municipals que acredita que el projecte 
esmentat compleix la normativa urbanística, 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 LCAP) i els 
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 que els informes preceptius esmentats també posen de relleu que el projecte 
d’obres conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, i l’article 124.1.h) de la LCAP. 
 
Atès que el pressupost d’execució per contracta del projecte és de 598.066,90 €, 
determina la competència de Ple de la Corporació per a l’aprovació de l’esmentat 
projecte, atès que llur import malgrat no superar el 10% del recursos ordinaris del 
pressupost, si que supera els 500.000 €, d’acord amb el que disposa el 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 (TRLMC d’ara endavant). 
 
Vist allò que disposa l’article 37 del ROAS, en relació a l’aprovació dels projectes 
d’obres locals, i atès el Decret d’Alcaldia núm. 276/2003, de 9 de juliol, de delegació 
d’atribucions als regidors de la Corporació de competències resolutives dintre de les 
seves àrees específiques, aquesta regidoria proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent 

    
A C O R D: 

 
PRIMER.-Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de pavimentació amb gespa 
artificial del camp de futbol municipal de Cubelles “Josep Pons i Ventura”, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de 598.066,90 € IVA inclòs (16%). 
  
SEGON.-Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, durant un termini de 30 
dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de la 
corporació, a efecte de possibles al·legacions i/o reclamacions. En el supòsit d’haver-
n’hi seran resoltes per la corporació per acord de Ple. 
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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. 
 
QUART.-Notificar el present acord a les persones interessades, als redactors i als 
serveis tècnics municipals. 
 
El Sr. Alcalde explica  els antecedents i contingut de la proposta. 
 
El Sr. López diu alegrar-se perquè es porta endavant aquest tema; que l’import de la 
subvenció havia de ser d’aproximadament un 30 i escaig per cent del cost del projecte, 
i que dit percentatge no concorda amb l’import mencionat pel Sr. Alcalde, a tal efecte, 
pregunta el motiu d´aquesta rebaixa. Seguidament, diu que el projecte pendent 
d’aprovació varia respecte l’inicial en gairebé cent mil euros, i que en aquest projecte 
observa una sèrie d’elements que no entraven en el projecte i subvenció inicial, que es 
referia exclusivament a la gespa, el drenatge i el reg. A continuació pregunta per 
l´aprofitament del dipòsit d’aigua sota les grades que – afirma - en el projecte actual 
s’ha substituït; diu que en el projecte no ha vist  el calendari d’execució de l’obra, i 
pregunta si es farà respectant la temporada. Finalment, considera que aquest projecte 
és molt necessari per al poble, i pregunta si s´arribarà a temps per no perdre la 
subvenció. 
 
El Sr. Alcalde contesta que el termini de la pròrroga finalitza el 26 ó 28 de maig; que 
l´avantprojecte inicial presenta moltes diferències en relació al definitiu, ja que a 
l’avantprojecte hi consten sis mil sis-cents metres quadrats de gespa mentre que al 
projecte definitiu n’hi ha set mil quatre-cents vint, i que aquesta diferència provoca un 
increment del cost del projecte, a banda d´altres aspectes nous, com les 
senyalitzacions, la protecció de xarxa de les pilotes darrera les porteries, el control de 
qualitat i el Pla de Seguretat i Salut, la pavimentació en formigó al voltant del camp 
que, diu, no subvencionen però que s’ha de fer, així com el percentatge de costos 
generals i el benefici industrial, que en l’avantprojecte no hi eren. Seguidament, explica 
que el projecte de gestió ha d’aprovar-se per Junta de Govern, i que posteriorment 
s’establirà el calendari de treball,  coordinant l’execució de l’obra amb el Club de Futbol 
Cubelles. Finalment, assenyala que aquest projecte es subvenciona per a l´any 2008, 
que les obres es realitzaran durant el 2008, conclou indicant que presentant 
l’aprovació inicial és suficient per rebre la subvenció. 
 
El Sr. Peregrina explica que quan es fa la sol·licitud, el llavors regidor d’esports, Sr. 
López, va escollir una de les tres categories de camps de gespa que indicava la 
Generalitat i que, en funció d’aquesta categoria, es subvenciona el 30%; afegeix que 
en aquells moments es va presentar un avantprojecte, no un  projecte executiu, que és 
on realment s’hi inclouen una sèrie de qüestions que eleven el cost del projecte. 
Respecte a les tanques, comenta que hi ha una necessitat imperiosa de posar-les 
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noves als laterals per evitar la contaminació de la gespa, i que en el moment que es 
faci la licitació possiblement, en funció dels preus de mercat, es podran rebaixar els 
costos. 
 
La Sra. Miquel pregunta si és obligatori que a partir de l’1 de gener de 2008 tots els 
camps de futbol tinguin gespa artificial,  per si també ja s’ha de pressupostar el segon 
camp de futbol de Cubelles. 
 
El Sr. Alcalde contesta que és durant l’any 2008 i que és voluntari  per als 
Ajuntaments, i afegeix que el camp petit no entra en el projecte. 
 
La Sra. Romero demana que es sigui curós en aquest tema, perquè sempre es deixen 
qüestions que són d’obligat compliment, com ara el control de la qualitat o el tema de 
Seguretat i Salut, entre d´altres, i que aquest fet a vegades hipoteca poder fer altres 
coses en el futur. 
 
Sr. Peregrina diu que si en comptes d’haver-se acollit al primer mòdul l´Ajuntament 
s´hagués acollit al segon, o si l´avantprojecte hagués estat més rigorós, ara tindríem 
més subvenció. 
 
El Sr. Albet comenta que  abans, quan es feia un projecte, es mirava quins recursos 
propis tenia l’Ajuntament a nivell de personal, ja que hi ha moltes tasques que poden 
fer els tècnics municipals i aquests diners s’estalvien, i que val la pena valorar aquest 
aspecte  ja que això repercuteix en les arques municipals. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió quan 
són les  15:14  hores.  


