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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 16 DE FEBRER 
DE 2009,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 16 de febrer de 2009, a les 20:05 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. M. Lluïsa  Romero 
Tomàs, 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. 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora 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. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix, també, la Sra.  Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la 
Corporació. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
-  1.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE  19 DE GENER DE 2009 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
- 2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ROSA MONTSERRAT FONOLL I 
VENTURA COM A REGIDORA DE LA CORPORACIÓ. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que s’ha rebut la credencial de la Junta Electoral a favor de 
la Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura com a candidata següent per ocupar el càrrec 
de regidora de l’Ajuntament de Cubelles pel Partit de Convergència i Unió, la qual s’ha 
d’acreditar davant la Secretària de la Corporació amb el seu DNI per poder prendre 
possessió del càrrec. 
 
La Secretària General informa que la Sra. Fonoll  no es troba incursa en cap de les 
situacions d’incompatibilitat previstes a l’art. 75.7è de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Regim Local, a la redacció donada per l’apartat tercer de 
la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny i 
l’article 30 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de 
les Corporacions Locals. Seguidament, diu que la Sra. Alcaldessa pot procedir a la 
formulació de jurament o promesa d’acatament a la Constitució. 
 
Seguidament la Sra. Alcaldessa  pregunta a la Sra. Fonoll: 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT 
DE CUBELLES, AMB LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA 
CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA ? 
 
La Sra. Fonoll  respon: "Sí, ho prometo".  
 
A continuació la Sra. Fonoll lliteralment diu: “Avui és per mi un dia molt important, he 
nascut a Cubelles i he viscut tota la vida i sempre l’he portat al cor, és el meu poble i 
per mi és molt important poder treballar per ell, ajudar a que tiri endavant, a que tots 
els seus habitants s’hi trobin a gust i acabin fent-se’l seu i presumint-ne arreu on vagin. 
A partir d’avui, i gràcies a la confiança que els ciutadans varen dipositar en 
Convergència i Unió, assumiré tot un seguit de responsabilitats a les que caldrà fer 
front; tinc el suport del meu Partit i de l’equip de govern, dels meus amics i la meva 
família. El meu pare, que ja fa anys també va ser regidor de Cubelles, m’ha ensenyat a 
estimar el poble, a treballar per millorar-lo i a no defallir mai per difícils que siguin les 
circumstàncies en les que ens trobem. Ganes no em falten; espero estar a l’alçada de 
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la responsabilitat que m’ha tocat assumir, compto amb tots vosaltres i amb totes les 
persones de la nostra població, per tal de construir una Cubelles millor on es pugui 
disposar d’una qualitat de vida, on podem gaudir de les nostres festes i tradicions on 
podem veure créixer els nostres fills i passar la nostra vellesa; en definitiva un poble on 
viure i treballar i del qual ens sentim orgullosos de formar-ne part, a partir d ara 
l’Ajuntament de Cubelles podrà comptar amb la meva petita aportació per aconseguir-
ho. Moltes gràcies a tothom.”  
 
La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda a la Sra. Fonoll. 
 
3. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. Alcaldessa informa al Ple del següent: 
 
3.1 En data * s’ha rebut escrit del president del Club Marítim Cubelles, ***, expressant 
el seu agraïment per l’aprovació unànime de la moció en favor del patí català com a 
embarcació genuïna de Cubelles. 
 
3.2 El passat 4 de febrer, el Ministeri d’Administracions Públiques va aprovar els tres 
projectes que l’Ajuntament de Cubelles va presentar al Fons Estatal d’Inversió Local 
(FEIL), conegut popularment com el pla Zapatero, que pretén reactivar l’ocupació 
mitjançant l’execució d’obres que no estiguin pressupostades per al 2009 i que han de 
licitar-se en el termini màxim d’un mes des de la concessió. A més, cal que les obres 
es portin a terme durant el proper any i siguin justificades dintre del primer trimestre del 
2010. 

 
El Consistori va rebre la notificació que, segons la població de Cubelles, se’ls 
designaven 2.260.671 € per impulsar nous projectes d’inversió local que promoguessin 
la creació de llocs de treball, a fi i efecte de reduir l’atur i pal·liar la crisi.  

 
El Ministeri va donar el vist-i-plau als tres projectes presentats, la millora de 
l’enllumenat a Mas Trader (1.282.159,32 €), l’ampliació de la xarxa de clavegueram 
entre la C-31 i l’estació de bombament principal Cubelles (556.979,20 € ) i l’adequació 
i arranjament de diferents espais verds (421.141,34 €). 
 
3.3 El temporal de vent del passat 24 de gener va ocasionar una cinquantena 

d’incidències a Cubelles. La majoria d’aquestes van tenir a veure amb la caiguda de 
branques o arbres sencers a la via pública.  

 
El vent, que segons l’estació meteorològica de la Plaça de la Vila va arribar a punts 
màxims de 91 km/h, també va causar la caiguda de murs i tanques.  

 
Malgrat tot, totes les incidències van quedar resoltes al llarg del cap de setmana. 

 
A més dels efectius de la Policia Local, es va comptar amb els treballs de la Brigada 
Municipal, i la col·laboració del Grup de Riscos Cubelles i de la jardineries Toni i El 
Ventall; a qui volem agrair la feina feta amb la màxima celeritat.  



  Exp. 1.2.1.1  02/09 
  Legislatura 2007-2011 
  
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
3.4 Després de la signatura del conveni entre el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de 

Cubelles el passat mes de desembre, la setmana passada es va instal·lar la bústia que 
permetrà als veïns i veïnes dipositar les queixes que volen adreçar directament al 
Síndic quan considerin que l’administració ha vulnerat els seus drets.  

 
La bústia del Síndic és un dels diversos procediments que el ciutadà i les entitats 
poden utilitzar per presentar una queixa al Síndic.  

 
Per a les trobades entre els assessors del Síndic i les entitats i veïns i veïnes de 
Cubelles l’Ajuntament habilitarà un despatx del Centre Social (carrer Joan Roig i Piera, 
3-5). 

 
El de Cubelles és el quart conveni d’aquestes característiques que signa el Síndic amb 
un municipi. Els tres anteriors van ser amb els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs, 
Castellar del Vallès i Sant Sadurní d’Anoia. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
4. 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 núm. 1033 a  
1064 de 2008 i núm. 1 a 48 de 2009.  

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
5. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL. 
 

De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núms. 38/2009 i 49/2009 
pels quals es resolen temes de personal. 

 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
- 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 
CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 
1 DE GENER DE 2008 
 

Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a la 
revisió del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de gener de 
2008. 
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Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants 
durant l’exercici 2005, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de 
població d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, l’Institut 
Nacional d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial de població corresponent al nostre 
municipi, a data 1 de gener de 2008, és de 13.243 habitants. 
 
Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró, i sobre 
l’actualització d’aquest, respectivament. 
 
Atès l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local sobre revisió 
del Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de febrer de 2009; 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró Municipal 
d’Habitants a data 1 de gener de 2008, de la qual en resulta una població de 13.243 
habitants. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de 
Barcelona. 
 
L’alcaldessa explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.  
 
- 7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST  PER 
EXERCICI 2009, EXPEDIENT 2222/4/09, MODALITAT CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
 
Atès que és necessari dur a terme la creació d’unes partides que no existeixen 
inicialment en el pressupost de l’exercici 2009 . 
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Atès que hi ha partides pressupostaries quina disminució no pertorba el funcionament 
del servei corresponent, d’acord amb allò exposat en la proposta de modificació 
corresponent. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de febrer de 2009; 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Planificació i Serveis Externs i l’Informe 
d’Intervenció núm.   4/09  , es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/4/09, modalitat crèdits 
extraordinaris, següent: 
 

MODALITAT : CRÈDITS EXTRAORDINARIS   
    Creació de Partides    
       
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 
       

22 463 62501 Mobiliari 3.279,63 

72 422 62213 Obres Escoles 7.823,71 

    TOTAL  11.103,34 
       
    Partides a disminuir   
ORG FUN ECON DESCRIPCIO IMPORT 

22 463 46702 Consorci Teledigital del Garraf 3.279,63 

72 422 21200 
Reparació, Manteniment i conservació 
edificis 7.823,71 

      TOTAL  11.103,34 
 
Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
La Sra. Miquel comenta que ICV s’hi abstindrà perquè entenen que la creació de  
noves partides és un tema del govern. 
 
 Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  1 
d´ERC) cap vot en contra i 8 abstencions (4 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC ). 
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- 8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN 
RELACIÓ A LA PROMOCIÓ,  EXECUCIÓ I FINANÇAMENT D’ACTUACIONS 
HIDRÀULIQUES AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES. 
 
Atès que el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües a Catalunya, en el seu article 3.1.d, estableix que la 
Generalitat exerceix les seves competències en matèria de aigües i obres hidràuliques, 
procurant per el seu ús sostenible, l’estalvi, la reutilització, l´optimització i l’eficiència en 
la gestió dels recursos hídrics, compatibilitzant la gestió pública de l’aigua amb 
l’ordenació del territori, la preservació, la protecció i la restauració del medi i dels 
ecosistemes vinculats amb el medi hídric. 
 
Atès que, així mateix, correspon a l’Agència Catalana de l'Aigua la determinació de la 
política d’abastament i la coordinació de les administracions competents en la matèria, 
així com la promoció i execució de les actuacions de política hidrològica necessàries 
per a garantir i equilibrar la disponibilitat de recursos.  

 
Atès que a fi de resoldre l’actual situació de vulnerabilitat de la garantia de 
subministrament, i de fer front a la creixent demanda aigua en el futur, conseqüència 
directa de  l’increment de la població previst a Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua 
preveu un conjunt d’actuacions que s’emmarquen en els principis de sostenibilitat 
ambiental, econòmica i social. 

 
Vist el conjunt de les diferents actuacions previstes per tal de fer front a aquest dèficit 
de recurs, entre les que s´inclou la dessalinitzadora del Foix, que produirà inicialment 
20 hm3/any i que preveu una ampliació de la seva capacitat de producció en fases 
successives, fins a una producció total de 60 hm3/any. La producció d’aigua que 
suposarà l’entrada en servei d´aquesta dessalinitzadora permetrà atendre la demanda 
no servida pel CAT en els mesos d’estiu, i en el període no estiuenc, el 
subministrament a poblacions connectades a la xarxa d’Aigües Ter Llobregat, 
optimitzant la capacitat de regulació en capçalera dels embassaments.  
 
Atès que en aquest context l’Ajuntament de Cubelles ha sol·licitat a l’Agència Catalana 
de l’Aigua l’estudi del possible finançament de la construcció de la xarxa de pluvials al 
sector marítim de Cubelles i de l´execució del Pla Especial de Protecció de la 
desembocadura del riu Foix. 

                         
Vist l´esborrany de Conveni entre l´Agència Catalana de l´Aigua i l´Ajuntament de 
Cubelles, regulador de les condicions de col·laboració per a la promoció, execució i 
finançament de les actuacions indicades al paràgraf anterior, 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de febrer de 2009; 

 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Ajuntament de Cubelles en relació a la promoció, execució i finançament de les 
actuacions de “Construcció de xarxa de pluvials al sector marítim” i “Execució del Pla 
Especial de Protecció de la desembocadura del riu Foix” en el municipi de Cubelles, el 
qual s’adjunta com a annex i en forma part aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa Presidenta per la signatura del corresponent conveni, 
així com per a fer totes aquelles actuacions necessàries per a la plena executivitat del 
present acord. 

 
Tercer.- Comunicar-ho a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Generalitat de Catalunya, 
a la Regidoria d’Obres i Serveis Viaris i a la Regidoria d’Urbanisme i Planejament  per 
al seu coneixement i efectes. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta, indicant que s’han mantingut reunions amb 
l’ACA i que hi havien dues opcions: una col·laboració per què passessin les 
canonades per Cubelles o fer-ho per dret públic, sense la col·laboració del municipi; 
afegeix que amb la negociació del conveni s’ha intentat obtenir el màxim benefici per 
Cubelles, que rebrà 1.100.000 € per  fer obres que tinguin de destí temes d’aigua, tant 
aigües netes com temes de clavegueram. 
 
La Sra. Martínez diu que el govern de Cubelles sempre està parlant de transparència i 
participació ciutadana, i ara no ha fet cap audiència pública per explicar als ciutadans 
els acords i les negociacions amb l’ACA, que no s’ha tingut en compte la veu dels 
ciutadans, ni de les entitats, ni de l’oposició en aquest tema tan important, ja que 
només s’ha fet una reunió amb els membres de l’ACA per explicar el projecte i que 
seguidament han dut el punt a aprovació, i conclou que això no és participació. 
Seguidament, apunta que Cunit cobrarà 1.800.000€, més els impostos d’IAE i IBI, i  els 
llocs de treball, i considera que els diners que rep Cubelles ja els han començat a 
pagar a l’ACA amb la pujada mínima en el rebut de l’aigua del 46% per tots els que 
tenen aforament. Finalment, destaca que Cubelles haurà de patir l’abocament de la 
salmorra de per vida. 

  
El Sr. Comas diu que ICb s’hi abstindrà perquè tot i que entenen la necessitat de la 
dessalinitzadora a nivell de Catalunya, no se’ls ha tingut en compte en cap moment al 
llarg de la negociació d´aquest tema tan important. 
 
La Sra. Navarrete diu que s’hi abstindran perquè creuen que el conveni no s’ha 
negociat correctament, ja que Cunit rep 7.000.000 milions més que Cubelles, a més 
que es beneficiaria dels llocs de treball que generi la planta mentre Cubelles - diu - es 
queda amb la salmorra, per tot això, demana la congelació del rebut de l’aigua de per 
vida pels veïns de Cubelles. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que es paga en base a les estructures i que tota està dins 
del municipi de Cunit, i que les canalitzacions que passen per Cubelles queden 
soterrades.. 
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La Sra. Miquel diu que hi votaran a favor, però que si hagués volgut el govern, la 
dessaladora estaria al municipi de Cubelles, ja que considera que l’ACA tenia prioritat 
per aquest municipi, i que en aquell moment el govern va portar unes males 
negociacions. Continua dient que estan satisfets, a part de la producció d’aigua que 
portarà la dessalinitzadora, pels projectes que s’aproven que - diu -  ICV portava al 
programa electoral. Finalment, demana que, donada la conjuntura econòmica, es faci 
un taller d’ocupació per la gent aturada que pugui exercir els seus treballs dintre del 
Pla Especial de la desembocadura del riu Foix, en el qual es tingui en compte Fauna 
de Cubelles.  
 
El Sr. Albet explica que la dessalinitzadora inicialment s’havia de construir a Cubelles, i 
que l’equip de govern d’aquell moment no va voler perquè deien que Cubelles ja tenia 
prou infraestructures que destrossaven el territori. Seguidament, diu que portar  l’aigua 
del Ter a Cubelles tenia un cost de 1.500 milions de pessetes perquè no s´està adherit 
a la Mancomunitat Ter-Llobregat, que llavors ICV no va voler adherir-s’hi, i que ara, 
gràcies a la dessaladora, es pot utilitzar la infraestructura que fan, i que això demostra 
la capacitat de gestió de l’equip de govern i la incompetència de l’Entesa en anteriors 
legislatures. A continuació, indica que el govern ha fet un esforç important en aquesta 
negociació i que s’ha tret el màxim benefici possible per a Cubelles, que si a Cunit li 
toca molta més quantitat és perquè la dessaladora està al seu municipi. Respecte la 
salmorra, indica que en qualsevol dessaladora s’aprofita el 40% d´aigua mentre la  
resta retorna al mar, i que el municipi també porta aigua residual al mar, i pot haver un 
equilibri. Finalment, considera un pas molt important pel poble les dues obres que es 
preveuen fer. 
 
El Sr. Grau, dóna la  benvinguda a la Sra. Fonoll de part del govern i del seu partit.  A 
continuació, explica que es va convocar una reunió per tots els regidors i no van haver-
hi queixes; que aquest conveni permet fer front a dos projectes importants: la millora 
de la xarxa de clavegueram del sector marítim i la lluita contra la sequera, donat el 
problema de subministrament d’aigua potable al municipi; que és una obra prioritària 
reclamada pels veïns, i demana que Entesa reconsideri el seu vot. 
 
El Sr. Rodríguez diu que els ciutadans de Cubelles rebran per la construcció de la 
dessaladora molt més del que s’ha rebut de la central tèrmica en 25 anys; que si es 
parla de salmorra i contaminació de la central tèrmica segurament tampoc hi ha un 
equilibri. Acaba dient que el municipi de Cubelles surt guanyant amb aquest conveni. 
 
La Sra. Martínez diu que l’any 2005 la Sra. Romero era regidora d’Urbanisme i Medi 
Ambient i que no volia una dessaladora a Cubelles, i reitera que s’ha fet una mala 
negociació. 
 
La Sra. Navarrete considera que l’Ajuntament de Cunit ha negociat millor que 
l’Ajuntament de Cubelles, i considera que cal que es reprenguin les converses per tal 
que Cubelles rebi, com a mínim, el mateix que Cunit, els llocs de treball i la congelació 
del rebut de l’aigua.  
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Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC i 4 ICV) 1 vot en contra (1 d’EC-FIC) i 3 abstencions (2 del PPC i 1 d’ ICb). 

 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
9 . ALTRES TEMES 
 
9.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL I 
PERMANENT 

Atès l’acord de ple de data 2 de juliol  de 2007 de creació de la Comissió Informativa 
de Caràcter General i Permanent; 
 
Vista la renúncia del Sr. Joan Besòs i Vilella com a regidor del grup municipal de 
Convergència i Unió i el nomenament com a regidora de l’Ajuntament de Cubelles de 
la Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura; 
 
Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de 
la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament; 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Modificar la composició dels membres de la Comissió Informativa de caràcter 
general i permanent, substituint com a vocal el Sr. Joan Besòs i Vilella per la Sra.. 
Rosa Montserrat Fonoll i Ventura. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sra. Fonoll i Ventura i als diferents grups polítics 
municipals. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la  moció i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la corporació. 
 
Es sotmet a votació la  moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
9.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL “L’ ESTEL” DE CUBELLES. 
 
D’acord amb el decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, que preveu, en el seu article 18, la 
constitució del Consell de participació, com a l’òrgan de participació de la comunitat 
educativa en el govern de la llar, en el qual l'Ajuntament del municipi on és la llar 
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d'infants tindrà un representant;   
 
Atès que la Llar d’infants L’Estel de Cubelles, de titularitat municipal, queda sotmesa al 
règim descrit anteriorment; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
PRIMER.- Designar representant municipal en el Consell de Participació de la Llar 
d’Infants municipal “L’ Estel” de Cubelles a la Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, 
Regidora de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
SEGON.- Comunicar aquests acords a la directora de la Llar d’infants “L’ Estel”, i a        
la regidora designada.  

Es sotmet a votació la urgència de la  moció i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la corporació. 
 
La Sra. Miquel comenta que, com a totes les designacions dels representants de 
l’Ajuntament, ICV s’hi abstindrà. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per 12 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  
1 d´ERC, 2 del PPC i 1 d’EC-FIC) cap vot en contra i 5 abstencions (4 d’ICV i 1 d’ICb). 
 
10. MOCIONS  
 
-10.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS D’EC-FIC, ICV, PP, ICb, AL PLE 
D’AQUESTA CORPORACIÓ PER REDUIR LA PRESSIÓ FISCAL. 
 
Atès el moviment generat amb la denúncia pública veïnal a traves de la CONFAVC 
(Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya), volem donar el nostre suport a 
l’esmentada campanya i sumar-nos a la seva denúncia. 
 
Atès que avui ja sabem que l’IPC a Catalunya ha tancat l’any 2008 a l’1,6% i que els 
indicatius assenyalen per a aquest any la situació empitjorarà. 
 
Atès el greu deteriorament que experimenta en l’actualitat la situació econòmica, com 
a conseqüència de la incidència de factors de caràcter general i local, i que està 
dibuixant un escenari socioeconòmic complex i advers per la generalitat dels ciutadans 
i ciutadanes. 
 
Atesa la necessitat, davant l’actual conjuntura econòmica, d’adoptar una actitud de 
responsabilitat davant la ciutadania que expressi aquesta preocupació. 
 
Atès que les decisions que prengui la Corporació Municipal han de resultar coherents 
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davant la situació econòmica abans esmentada i en especial han de servir d’exemple 
que expressi aquesta necessitat. 
 
Atès que  aquest escenari econòmic genera incerteses cara al futur i una percepció 
negativa entre la ciutadania, és absolutament necessari que els ajuntaments posem en 
marxa tot un seguit de mesures que tinguin com a finalitat una millor política social en 
temps de crisi. 
 
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de Cubelles 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Reduir la pressió fiscal del ciutadà, adequant l’increment del 4,15% de 
mitjana de les ordenances fiscals, aprovat en el ple d’octubre passat, per situar-lo a la 
realitat del moment actual, fixat en el 1,6% de l’IPC Català, establint els mecanismes 
que calguin per fer-ho possible. 
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a totes les entitats del municipi i fer-los 
públics a la ciutadania. 
 
La Sra. Martínez comenta que els hi agradaria poder arribar a un consens respecte 
l’augment de l´IPC català d’1,6%; seguidament, demana sensibilitat davant la situació 
de crisi i que s’intenti arribar a un acord.  
 
El Sr. Alamán diu que són conscients que ajustar un pressupost no es fàcil; que 
aquesta proposta l’hauria de fer el govern, per una qüestió de justícia econòmica, que 
s’està en un moment d’enorme dificultat per tots els ciutadans, en el que l´atur 
augmenta, i baixa el nivell adquisitiu, i que aquest estat actual de crisi no és el marc 
més adequat per augmentar la pressió fiscal amb un augment del triple de l´IPC català. 
Continua dient que aquest augment es va deure  a l’última dada que es tenia, que era 
la del IPC d’agost, però que ara que es coneix l´IPC real de l´1,6 % consideren que, 
per coherència i justícia econòmica, cal procedir a un reajustament de la pressió fiscal. 
 
El Sr. Comas comenta que aquesta moció té una urgència clara, donat el moment de 
crisi, i que s’ha de buscar una postura consensuada que pugui reflectir la voluntat         
de l’equip de govern i del Consistori davant de la ciutadania. Diu preocupar-li la manca 
de sensibilitat de l’equip de govern davant el contingut d’aquesta moció, i demana que 
s’abordi aquesta situació amb coherència, però amb la màxima urgència possible. 
 
El Sr. Grau diu que la moció va aparèixer al ple del mes passat amb unes errades 
tècniques i que, per tant, havia de ser revisada. Comenta que el  posicionament del 
govern és el mateix del ple passat, de la Comissió informativa i de la Junta de 
Portaveus; que l’oposició no està dient  la veritat, que l’IBI, l’ICIO, l’ocupació de la via 
publica o l’IAE no s’han apujat. A continuació, fa una crida al debat i al diàleg perquè 
diu que és fonamental i que la millor política fiscal és que tothom pagui el que li toca 
pagar i quan ho ha de pagar.  
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El Sr. Grau continua la seva exposició indicant que la proposta que porten a aprovació 
no és viable i que, si fos possible el que proposen, s’aconseguiria que el rebut de l’IBI 
s’apugés entre 3 i 5 euros; que aplicant a una família model, l’impost de vehicles, el 
rebut de les escombraries, el de clavegueram, gual, aigua, IBI, drets de conservació 
del nínxol, hi hauria una reducció de 2,87€ l’any; en el cas de família d’una vivenda 
plurifamiliar, hi hauria un estalvi de 0,62 cèntims d’euro. Segueix dient que el govern fa 
una crida per treballar aquest tema amb rigor; que en aquesta proposta hi han errors 
tècnics i que per això demana que es deixi sobre la taula i es comenci un diàleg, però 
amb els números al costat. Diu que la proposta que fan no és viable, i que, per tant el 
govern recomana corregir la moció i que s’ estudií en el marc de la realitat econòmica 
de l’ajuntament. Seguidament, diu que donarà dues xifres absolutes globals: les obres 
de la xarxa d’aigua de Mas Trader II, amb un pressupost que supera els 600.000€, 
dels quals 150.000€ els ha negociat l’ajuntament a través d’un crèdit amb la Diputació 
de Barcelona a interès zero, i el que va costar l’any 2006 el rebut de l´empresa privada 
que portava la recaptació: 416.275€, l’exercici 2007: 351.000€, mentre que la 
Diputació de Barcelona ha cobrat 138.000€; finalment, diu que no s´ha de ser  frívol i  
presentar mocions que no persegueixen un objectiu clar. 
 
La Sra. Miquel diu que amb una auditoria externa feia molt de temps que s’haguessin 
solucionat els temes, que la moció es decideix presentar en suport  al moviment de  
denúncia publica veïnal, a través de la Confederació de Associacions Veïnals de 
Catalunya; que els quatre grups polítics que presenten la moció volien donar suport a 
aquesta campanya, en aquests moments en que la ciutadania s´està afrontant a un 
any de crisi, i que ha de fer front a l’increment de l’aigua, el transport i l’electricitat i a 
uns impostos i taxes tres cops per sobre de l’IPC actual. Continua dient  que no hi ha 
sensibilitat per part de l’Ajuntament de Cubelles i que la proposta és viable. 
Seguidament, comenta que el crèdit zero no és una negociació que hagi fet el govern 
de l’Ajuntament de Cubelles, sinó una negociació de la Diputació e Barcelona amb tots 
els municipis de Catalunya. Finalment, demana més sensibilitat envers als ciutadans 
que estan perdent la feina,  considera que s’han de fer tallers d’ocupació i que l’únic 
que s’està demanant és que es tingui en compte la conjuntura econòmica del moment. 
 
La Sra. Martinez comenta que el rebut de l’aigua per la gent que té aforament ha 
apujat un 46%.  
 
El Sr. Comas diu que aquesta moció forma part d’una moció conjunta que ha presentat 
la Confederació d’Associacions Veïnals i que no s’ha de jugar amb els números. 
Continua dient que l´objecte d´aquesta moció és que es concreti quan i de quina 
manera es pot parlar d´aquest tema, i no fer una critica generalitzada al govern. 
 
El Sr. Alamán reitera que la rebaixa que es proposa és un tema de sensibilitat i de 
coherència, i proposa fer una redacció més tècnica i individualitzada per impostos; 
seguidament, pregunta al Sr. Grau si es compromet, un cop es faci aquesta proposta 
detallada, a adequar els impostos municipals a la pujada de l’IPC català de l’any 2008. 
 
El Sr. Grau creu que és una bona proposta, i que es farà fins on permeti la llei.Ç 
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El Sr. Albet diu que l’Ajuntament de Cubelles i el regidor de l’Àrea de Medi Ambient ha 
fet una aposta per potenciar l’estalvi energètic, que s’ha demanat a les persones que 
tenen aforament que passin a sistema de comptador, perquè creuen que tothom ha de 
pagar el que gasta; que a les persones que estan dins del consum normal establert per 
família no se’ls hi puja el rebut; que les que consumeixen per sota del consum mínim 
paguen menys, i que les persones que omplen piscines amb aigua de beure paguen 
més.  Respecte a la pujada de la brossa, explica que és degut a l’increment de la 
Mancomunitat, que l’Ajuntament aporta un 20% del cost perquè això no suposi un 
increment més considerable pels ciutadans . 
 
La Sra. Martínez creu que el que s´hauria de fer és subvencionar el canvi d´aforament. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que hi ha un allau de gent demanant treball al servei 
d’orientació laboral de Cubelles, que el servei està recollint les demandes  i intentant 
canalitzar-les amb les ofertes que arriben; que és voluntat del govern de l’estat 
espanyol i local la creació de llocs de treball. Diu que s’estan donant subvencions a 
famílies amb necessitats, a les persones amb problemes d’atur, a situacions urgents; 
que s’està intentant arribar a tots els indrets del municipi. Continua dient que l´augment 
de situacions familiars provoca que el govern hagi de fer mesures urgents, i que 
s’estudien els casos de les persones que necessiten un fraccionament o un 
ajornament dels seus rebuts. Finalment, diu que el govern farà el possible per 
contribuir a que la crisi sigui mes lleugera pel ciutadà. 
 
 Es sotmet a votació la proposta, i no s’aprova per 8 vots a favor (4 d’ICV, 2 PPC,       
1 d’ ICb, 1 d’EC-FIC), cap abstenció i 9 vots en contra (4 del PSC, 4 de CIU,                 
1 d´ERC). 
 
10.2 MOCIÓ EN DEFENSA DE LA FESTA DEL FOC QUE PRESENTEN ELS 
GRUPS DEL PSC, ERC, ICV, PPC, ICB i EC-FIC. 
 
Al Ple de l’ Ajuntament de Cubelles del mes de Febrer de 2009 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
D’ ençà la primavera de 2007, la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament 
europeu i del Consell sobre la posada al mercat d’ articles pirotècnics ha anat generant 
una inquietud creixent entre els grups de foc de Catalunya (balls de diables, bèsties de 
foc i colles de foc), que temen els efectes  restrictius que pugui suposar l’ aplicació       
d’ aquesta directiva. 
 
Aquesta directiva té tres anys per a la seva transposició (els Estats membres han            
d’ adaptar i publicar com a molt tard el 4 de gener de 2010 les disposicions 
necessàries per donar-ne compliment) s’ adreça a la fabricació, l’ emmagatzematge i, 
en tercer lloc, al seu ús professional o recreatiu. És en aquest darrer punt que es 
perceben limitacions o fins i tot amenaces al futur de correfocs, diables infantils o 
festes amb pirotècnia. La feina feta fins avui amb l’ associacionisme i el municipalisme, 
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i un bon treball legislatiu els propers mesos, ens pot permetre superar els esculls a que 
la Directiva ens aboca. 
 
Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat ja ha 
elaborat un document amb les consideracions que ha d’ incorporar el Reial Decret de 
transposició de l’ esmentada directiva europea des del punt de vista de la utilització          
d’ articles pirotècnics en les manifestacions de cultura popular i per tal que la 
transposició de la directiva europea a la normativa de l ‘Estat espanyol no col·lisioni 
amb les nostres tradicions i costums. 
 
Atès que el Ministerio de Indústria a través del Director General adjunt de mines i cap 
de l’ Área de Explosivos y Pirotecnia, ha comunicat la voluntat d’ elaborar l’ esborrany 
de la transposició espanyola abans del mes d’ abril per tal de disposar del segon 
semestre per tramitar-ho com a Reial Decret després de passar per informació pública 
i el Consell d’ Estat. 
 
Atès que en el marc de la Comissió Mixta Departament/ Món Local, òrgan permanent 
de col·laboració entre el Departament, les Diputacions i les entitats associatives d’ ens 
locals, es va crear un grup de treball sobre la Directiva que es va reunir aquest mes de 
gener..En la reunió del passat 30 de gener, es va consensuar un document que inclou 
les consideracions que ha d’ incorporar el Reial Decret de transposició de l’ esmentada 
directiva. 
 
Atès que des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana         
s’ organitzarà, enguany, una jornada de debat sobre l’ esborrany de Reial Decret 
adreçada a tots els agents vinculats: grups de foc, programadors, tècnics de cultura, 
empreses pirotècniques i tècnics de protecció civil. 
 
Atès que els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de 
cultura popular i tradicional des del segle XIV. 
 
Els Grup municipals del PSC, ERC, ICV, PPC ICB I EC-FIC , proposen al Ple de           
l’ Ajuntament de Cubelles els següents  
 

Acords : 
 
1.Que l’ Ajuntament de Cubelles doni ple suport a totes les accions del Govern de la 
Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el Govern espanyol com a 
òrgan competent, per tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura 
popular i tradicionals catalans, mitjançant una regulació específica en l’ús dels 
materials pirotècnics, que garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents 
representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils a         
l’ hora de transposar la citada directiva europea 2007/23/CE de 23 de maig. 
 

2. Que es comuniqui aquesta resolució a tots els balls de diables, bèsties de foc i 
colles de foc de Cubelles així com que se’ls mantingui informats puntualment sobre el 
desenvolupament i avenços d’a questes negociacions. 
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La Sra. Martinez diu que està a favor d’aquesta moció per poder continuar amb les 
tradicions catalanes. 
 
La Sra. Navarrete diu que donen suport a la moció perquè les festes populars s’han 
de respectar, i reivindica aquestes festes i tradicions. 
 
La Sra. Cuadra comenta que CIU no s’ha adherit a la moció perquè no creuen que 
sigui necessari, ja que pensen que aquest no és el lloc per debatre una llei, però que 
hi votaran a favor, i que confien en la gestió que està fent la Generalitat de Catalunya i 
el ministre d’indústria en aquest tema. Seguidament, explica que des de la Regidoria 
de Festes i Tradicions ha defensat totes les tradicions i potenciat els focs. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV votarà a favor de la moció. Comenta que s’ha treballat  
molt per part de tots els grups parlamentaris catalans per canviar moltes coses de la 
directiva europea, i conclou indicant que totes les festes majors dels municipis de 
Catalunya tenen foc i destacant la sensibilitat sobre el tema de tots. 
 
El Sr. Rodríguez diu estar molt content per l’acollida que ha tingut la moció. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.  
 
10.3 MOCIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA NOVA COMISSIÓ DE TREBALL 
PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICS I LA REALITZACIÓ D’UNA AUDITORIA 
ECONÒMICA AMB CARÀCTER EXTERN PRESENTADA PELS GRUPS DEL PSC, 
CIU I ERC 
 
Atesa la voluntat de l’Equip de Govern d’aprofundir en la millora de la transparència en 
la gestió econòmica de l’Ajuntament de Cubelles en virtut dels acords signats en el Pla 
de mandat 2007-20011. 
 
Atesa la possibilitat actual de millorar els mecanismes de gestió i control dels recursos 
econòmics municipals. 
 
Atesa la realització, des de l’inici d’aquesta legislatura, de diversos canvis d’orientació 
en la gestió i planificació econòmica de l’Ajuntament. 
 
Atesa la realització definitiva per part del Govern del procés de traspàs de la 
Recaptació Municipal a la Diputació de Barcelona. 
 
Atesa la voluntat de l’Equip de Govern de treballar pel màxim consens i diàleg en tots 
els temes de l’àmbit municipal i especialment en l’àmbit econòmic. 
 
Atesa la  necessitat de fer front de manera conjunta a la situació econòmica i de gestió 
heretada en l’actualitat i de comunicar-la al conjunt de la ciutadania de Cubelles. 
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ELS GRUPS DEL PSC, CIU I ERC proposen al Ple de l’Ajuntament de Cubelles 
l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER: Procedir a la convocatòria de constitució d’una nova Comissió de Treball 
Permanent de Serveis Econòmics per facilitar el diàleg i els consens entre tots els 
grups polítics per fer front al planejament econòmic futur del municipi. 
 
SEGON: Encarregar a dita Comissió seguir els treballs d’anàlisi i estudi i l’emissió de 
quants dictàmens definitius corresponguin sobre el procés de trasllat i canvi de la 
Recaptació Municipal d’una empresa privada  a la Diputació de Barcelona per donar-
los a conèixer a la població de Cubelles. 
 
TERCER: Encarregar a dita Comissió la posada en marxa dels processos necessaris 
per realitzar una Auditoria Econòmica Externa que permeti conèixer i explicar  a la 
població de Cubelles quina ha estat l’evolució econòmica i de gestió de les arques 
municipals en els darrers anys i preparar l’Ajuntament per la imprescindible planificació 
econòmica futura.  
 
QUART: Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya així com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la  moció i s’aprova per 15 vots a favor( 4 del PSC, 
4 de CIU, 1 d’ERC, 4 d’ICV i 2 del PPC), cap abstenció i 2 vots en contra (1 d’ICb i 1 
d’EC-FIC). 
 
Sr. Grau explica la proposta. 
 
La Sra. Martinez diu que no estan a favor de la urgència perquè és contradictori amb 
les reunions existents per parlar dels temes de ple.  
 
El Sr. Comas diu que ICB vota en contra de la urgència perquè considera que cada 
vegada més es confon  la importància i la urgència; que aquesta moció és important i  
ICb ho portava al seu programa electoral; afegeix que ha estat oferint la seva 
col·laboració al govern i lamenta aquesta manera de treballar, en enfrontament 
constant entre govern i oposició.  
 
La Sra. Miquel diu que és una proposta que ICV ja va fer l’any 95, i que aprovaran 
amb molta il·lusió aquesta moció. 
El Sr. Albet diu que a l’any 95 els grups polítics del PPC, ICV  i CIU, van tenir una 
reunió quan Entesa estava en minoria i van arribar a l’acord que es faria una auditoria 
externa, i que finalment la Sra. Miquel i  la Sra. Pilar González es van tirar enrere.  
 
La Sra. Miquel diu que van fer la moció de censura perquè el Sr. Albet no volia 
l´auditoria. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.  
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11.PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.  La Sra. Martínez comenta que els fanals del Passeig de la Mar Mediterrània tenen 
els vidres bruts i que la llum que fan no s’aprofita, prega que es netegin per aconseguir 
la màxima eficiència de l’enllumenat. 
 
2. La Sra. Martínez comenta que en el ple del mes de juliol de 2008 Entesa per 
Cubelles posava de manifest que a un sector de l’eixample i a l’entorn de la plaça del 
mercat es repetien sovint, i des de feia un any, apagades parcials de l´enllumenat 
públic i preguntava per què no s’acabava de solucionar aquest tema, la resposta que 
es va donar en aquell moment diu que va ser que no es tenia constància d’aquesta 
anomalia, però  que encara el problema persisteix; prega que es solucioni aquest tema 
amb urgència. 
 

El Sr. Albet pregunta el nom del carrer per poder solucionar el problema, i  
prega que quan es faci referència a les carències d’un carrer que es faciliti el 
nom del carrer per agilitzar la tasca del tècnic municipal. 
 

3. La Sra. Martínez diu que al ple del 15 de desembre Entesa per Cubelles formulava 
una pregunta en la que demanava quines eren les obres executades a la platja Llarga i 
a la platja de la Mota i quin havia estat el seu cost real. Al ple de 19 de gener de 2009 
es va indicar que les dades constaven a l’expedient, el qual estava a disposició dels 
regidors al Dept. de Salut de la Corporació, i vist que la documentació no estava 
disponible, es va entrar una instància demanant la resposta per escrit. Donada 
aquesta circumstància, prega que es contesti la instància el mes aviat possible i que 
en el futur tant les preguntes com els precs que es formulin als plens es contestin amb 
el mateix rigor i la mateixa seriositat amb les que es formulen. 
 
   Precs del grup municipal del PPC 
 
1.  La Sra. Navarrete prega contenció a alguns regidors en les despeses dels telèfons 
mòbils, destaca la diferència de despesa entre alguns regidors, i demana que se’ls faci 
arribar el desglossament de les trucades realitzades pel Sr. Albet, Sr. Rodríguez i la 
Sra. Carrasco  del mes d’octubre. 
 

El Sr. Rodríguez diu que segurament hi ha diferència perquè el 
regidor que té despatx té telèfon fixes i el regidor que no té 
despatx ha de fer les gestions a través del seu telèfon mòbil. 

 
Precs del grup municipal d’ICV 

 
1. El Sr. Coch com a representant d’ICV, comenta respecte l’arranjament del 
clavegueram del sector marítim, que tot i que s’han fet inversions en aquest sector, les 
inundacions continuen sent freqüents. Prega que es solucioni aquest tema. 
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2. . El Sr. Coch com a representant d’ICV, respecte el Pla del Foix prega que si es fa 
aquest pla que les seves inversions s’ajustin a la directiva europea, i demana 
sensibilitat amb els representants de Fauna de Cubelles.    
 

Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 
 
1. La Sra. Martínez pregunta si es cert que el material contra incendis i el material que  
utilitzava el Grup de Riscos de Cubelles s’ha tornat a l’ADF Puig de l’Àliga perquè 
aquesta agrupació als ha reclama. Si es així amb quin material i quin vehicles compte 
ara el Grup de Riscos de Cubelles per realitzar les seves activitats? 
 
2. La Sra. Martínez fa referència al ple d’octubre de 2008, on Entesa per Cubelles va 
demanar el restabliment de l’accessibilitat de la vorera i la reposició de tres fanals 
consecutius en el tram del carrer Sant Antoni, comprés entre el Carrer de la Creu i el 
Carrer Joan Avinyó; diu que quatre mesos després està igual, que la vorera és 
impracticable, que no s’ha instal·lat un pas alternatiu de vianants i tampoc s’ha 
instal·lat cap tipus d´enllumenat. Pensa aquest govern prendre alguna mesura 
correctora per regularitzar aquesta situació? 
 
3. La Sra. Martínez pregunta per què es permet a l’empresa que construeix el pont 
sobre el riu Foix abocar les runes a la parcel·la de la Sala Multiusos la Mota? Per què 
no  s’obliga a portar-les directament a un abocador autoritzat? 
 
4. La Sra. Martínez pregunta quina valoració en fa l’equip de govern de la campanya 
de recollida dels arbres de Nadal? Quants arbres s’han recollit? En quins sectors i 
quina ha estat la implicació dels veïns en aquesta campanya? Què s’ha fet amb els 
arbres que s’han recollit? 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta si han finalitzat les obres de canalització d’aigua del 
sistema Ter Llobregat entre Vilanova i Cubelles? La realització d’aquestes obres ha 
tingut un cost per l’ajuntament o pels seus abonats? Ha entrat en funcionament? Si no 
ha entrat en funcionament i les obres han finalitzat, per què no ha entrat? 
 

Preguntes del grup municipal d’ICV 
 
1. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, respecte als tres projectes pendents de les 
inversions del govern central que s’han de fer a Cubelles, pregunta si està 
comptabilitzat de quants llocs de treball s’està parlant? 
 
2. El Sr. Coch, com a representant d’ICV, diu que no entenen si el govern actua com a 
govern o les intervencions es fan com a partits, pregunta per què hi ha intervencions 
de cada grup polític quan es parla des del govern? Diu que, sinó, es porti al ple 
l’aprovació del ROM. 
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Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna còpia als membres de la Corporació de les 
respostes formulades al passat Ple ordinari de 19 de gener. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
 

A la platja de la Mota hi ha passarel·les de fusta abandonades, per què no es 
recullen i es guarden? 
En dependencies municipals. 

 
Al carrer Millera, davant del CEIP Vora de Mar, s’ha instal·lat un tram de tanca 
metàl·lica  deixant lliure la continuació del mateix tram situat a la vorera al 
costat de Renfe, ens agradaria saber per quan està previst fer la continuïtat 
d’aquesta tanca? 
Aquestes tanques no les ha posades l’Ajuntament, sinó que ha estat cosa de 
Renfe de manera provisional fins que els pressupostos els permetin canviar 
totes les tanques. 

 
La Sra. Martínez  diu que a la avinguda Catalunya cantonada carrer Verge del 
Pilar falta des del passat mes d’octubre un fanal degut a la col·lisió d’un 
vehicle. Quin problema hi ha hagut perquè encara no s’hagi reemplaçat el 
fanal? 
Es substituirà tant bon punt es tanqui en parte d’accident entre les companyies 
d’assegurances. 

 
La parcel·la d’equipaments on hi ha l’IES i la parcel·la destinada a habitatges 
socials s’està utilitzant com a  abocador de runa i materials sobrants d’obres 
municipals. Per què no es porten a un abocador autoritzat? Per què aquestes 
parcel·les mentre no s’edifiquin no es mantenen netes i tancades tal i com 
s’exigeix a la resta de propietaris? 
La parcel·la que vostè fa esment, on està ubicat provisionalment el SES 
Cubelles, ha estat utilitzada per empreses alienes a l’Ajuntament, que han fet 
servir aquest solar de forma provisional. Els abocaments descontrolats a la 
parcel·la destinada a habitatge social són fruit de la permissivitat de l’anterior 
legislatura i ja ha estat netejada. 
 
Les obres que actualment està executant l’Ajuntament, aboquen la runa a 
abocadors autoritzats. Excepte el cas de l’obra del pont, que les terres de la 
llera s’estan dipositant en el solar on s’ha de construir el complex esportiu i 
hoteler, perquè després s’utilitzaran per reposar-les al riu de nou quan s’acabi 
l’obra. El que resti es portarà a l’abocador. 
 
Quant al tema de la neteja i el tancat del solar s’ha contemplat una partida 
específica per l’adequació de solars municipals al pressupost 2009, estem 
procedint a la sol·licitud de pressupostos per tal de netejar-los i tancar-los. 
 
Segons el Decret d’Alcaldia núm. 1001, per què no s’ha renovat el contracte de 
tres treballadores de places d’interinatge havent-hi places vacants a la 
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plantilla? S’ha valorat prou l’impacte que pot representar per a les seves 
famílies en l’època actual de crisi que travessem? El comitè de treballadors 
està degudament informat? Creieu realment que aquesta decisió és pròpia d’un 
govern que s’autoqualifica de sensible i proper amb les persones? 
La decisió es va prendre d’acord amb la normativa i el comitè ha estat 
degudament informat. Aquestes tres persones es van presentar a unes proves 
que no van superar i va haver-hi altres persones que si ho van fer. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
 

Com es controlarà l’assistència a la deixalleria? 
S’ha adquirit un programa informàtic per a la gestió de la deixalleria, que 
comporta el control d’accés mitjançant una barrera automàtica i targeta lectora.  

 
Per què ha canviat la dinàmica de les Juntes de Govern Local, ja que fins ara 
s’entregaven les actes de la Junta abans del ple i ara no?  
La Secretària diu que les actes es lliuren als regidors quan han estat aprovades 
per la Junta de Govern. 
S’adjunta relació de cobraments de les darreres juntes de govern local. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 
 

Qui es fa càrrec de les despeses, si a causa de temporal s’han de fer 
arranjaments a la platja llarga, Cubelles o el MOPU?  
Inicialment es fa càrrec l’Ajuntament, en espera que siguin habilitats recursos 
externs. 
 
En referència al tema de seguretat de la via, en l’aspecte de que s’hauria de 
tancar en el seu pas pel municipi, i comenta que l’Ajuntament ha posat tanques 
davant el “Vora del Mar”. 
Aquestes tanques no les ha posades l’Ajuntament, sinó que ha estat cosa de 
Renfe de manera provisional fins que els pressupostos els permetin canviar 
totes les tanques. 

 
A què venen les cates que s’estan realitzant a la zona verda de Les Salines? 
Les prospeccions les ha executat l’empresa que està realitzant el projecte de la 
dessaladora Cunit - Cubelles i formen part de l’estudi geotècnic del projecte. 

 
En referència al deteriorament d’alguns carrers del sector marítim pregunta si 
es posarà remei abans de fer les obres d’inundacions o s’esperarà a que hi 
hagi projecte i  pressupost per a arranjar tots aquests carrers deficients? 
Ens agradaria que definís els carrers als que es refereix. Si es refereix al C. 
Girona, està previst asfaltar-lo de nou, encara que s’ha fet una actuació 
provisional.  

 
Per què s’ha tret el contenidor de paper que hi havia al C/Mallorca? Afegeix 
que el més proper es troba davant de l’estació i que això ha provocat que hi 
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hagi deixalles a la via pública. 
Aquest contenidor de cartró es va retirar perquè estava trencat sense 
possibilitat de reparació, de tal manera que si s’omplia no es podia buidar i a 
més representava un perill per la seguretat dels vianants. Des de la regidoria 
d’Obres i Serveis ja s’ha efectuat una compra de contenidors de selectiva, per 
valor de 18.000 €, i serà reposat tan aviat com arribi la comanda. 
 
Ens han fet arribar diverses queixes respecte el tema de l’enllumenat, ja que 
alguns veïns creuen que només es tracta de canviar bombetes, i per això 
pregunta: SECE  té pressupost per canviar bombetes o li pertoca al municipi o 
als propis veïns, com han fet alguna vegada? 
Sempre paga el municipi, que ha de reposar el material inventariable. Si reposa 
SECE o l’Ajuntament sempre paga l’Ajuntament.  

 
Respecte a l’acord de Ple pel conveni de la gossera del municipi de 
Torredembarra demana  al regidor quin és el  detall del seu servei i què és el 
que ha fet? 
La Protectora de Torredembarra va renunciar a la signatura del conveni. 

 
Referint-se al Fons d’Inversió Local, pregunta quants llocs de treball signifiquen 
per a Cubelles? 
Els plecs de condicions tècniques i administratives de cadascun dels tres 
projectes establiran exactament quants llocs de treball es generen amb 
aquestes inversions.  

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa -Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22:50h.  

 


