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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 16 DE 
JULIOL 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 16 de juliol de 2007, a les 20:13 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcaldessa 
Presidenta, Sra. M. Lluïsa  Romero Tomás , els membres següents: 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Àngel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sr. Joan Besòs i Vilella, regidor de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna M. Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
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Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de 
l’Ajuntament.  
 
Assisteix també la Sra. M. Rosa Almirall i Domènech, interventora de 
l’Ajuntament. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
CONSTITUTIVA DE 16 DE JUNY DE 2007. 
 
La Sra. Martínez comenta que a la pàgina vuit, tercera línea, esta repetit el 
“farem endavant”. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat, amb l´esmentada correcció.   

 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 2 DE JULIOL DE 2007. 
 
La Sra. Martínez diu que a la pàgina trenta-una, línea setena, on diu “auditoria” 
ha de dir “interventora”. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat, amb l´esmentada correcció.   
 
 

II. PART INFORMATIVA 
 
3. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
L’Alcaldessa dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 
3.1. Acusament de rebuda per part de la Generalitat de Catalunya, Gabinet de 
la Presidència, Direcció General de Relacions Externes de la Presidència, de 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles referent a la moció en 
commemoració del 76è aniversari de la Proclamació de la República i en record 
dels que van lluitar per la recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals 
de Catalunya. 
 
3.2. Acusament de rebuda per part del  Parlament de Catalunya, Gabinet de 
Presidència, de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles referent a la 
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moció en commemoració del 76è aniversari de la Proclamació de la República i 
en record dels que van lluitar per la recuperació de les llibertats democràtiques i 
nacionals de Catalunya. 
 
3.3. Acusament de rebuda per part de la Generalitat de Catalunya, Gabinet de 
la Presidència, Direcció General de Relacions Externes de la Presidència, de 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles referent a la moció a favor 
de la llibertat d’expressió i pluralitat informativa, i de suport a la continuïtat de 
les emissions de TV3 al País Valencià. 
 
3.4. Acusament de rebuda per part de la Comissió Europea, Representació a 
Barcelona, de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles referent a la 
moció de suport a la commemoració dels 50 anys de la signatura del Tractat de 
Roma. 
 
3.5. Acusament de rebuda per part del Patronat Català Pro Europa, de l’acord 
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles referent a la moció de suport a la 
commemoració dels 50 anys de la signatura del Tractat de Roma. 
 
3.6. Acusament de rebuda per part de la Generalitat de Catalunya, Gabinet del 
President, de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles referent a la 
moció contra la inclusió de Catalunya a l’àmbit geogràfic de Viñedos de 
España. 
 
3.7. Acusament de rebuda per part del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles referent a 
la moció contra la inclusió de Catalunya a l’àmbit geogràfic de Viñedos de 
España. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, es dóna compte al Ple de l’adopció de les Resolucions de la 
Regidoria de Recursos Humans 66/2007,  68/2007,  69/2007, 79/2007, 
80/2007, 81/2007, 83/2007, 85/2007, 86/2007, 88/2007, 89/2007, 90/2007, 
91/2007, 92/2007, 93/2007, 94/2007, 99/2007, 103/2007, 104/2007, 113/2007, 
144/2007, 150/2007, i153/2007.  
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La Sra. Miquel diu que  es contracta sempre per màxima urgència, creu que hi 
manca planificació, i demana que el nou govern porti un altre tarannà, respecte 
l´anterior legislatura.   

 
L’Alcaldessa comenta que les contractacions realitzades per l´actual govern 
són les quatre últimes, i que la resta se´n dóna compte. 
 
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núms.311 a 381/2007.  

 
L’Alcaldessa diu que això es una nova manera de fer, com s’havien 
compromès, per tal de ser més transparents, i que tots els decrets d’alcaldia 
estan a disposició dels regidors i regidores sense necessitat de fer cap 
instància. 
 
La Sra. Miquel agraeix que es doni compte dels decrets d’alcaldia, i demana 
alguna explicació addicional en alguns d´ells, per tal de facilitar la comprensió 
del contingut dels mateixos. 
 
L’Alcaldessa demana a la Secretària que en prengui nota. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 

III. PART RESOLUTIVA 
 

- REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
6. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL JOVE 
PER A L’ANY 2007. 
 
Atesa l’aprovació al Ple de l’Ajuntament del Pla Local Jove 2004-2008, per tal 
de dinamitzar les polítiques de Joventut al municipi i implicar-hi tots els agents; 
 
Atès que el Pla Local Jove 2004-2008 és una eina de planificació a quatre anys 
vista i que cal reorientar les accions per adaptar-lo a les noves necessitats dels 
joves; 
 
Atès que el Pla Local Jove es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de 
desembre de 2004;  
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Atès que la Resolució ASC/966/2007, de 27 de març, convoca concurs públic 
corresponent a l'any 2007 per a la concessió de subvencions per a projectes 
per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts 
per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla 
nacional de joventut de Catalunya. (DOGC núm. 4857, de 5.4.2007);  
 
Atès que l’atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria, 
com també l’objecte, les condicions, la finalitat, els criteris de valoració, els 
requisits de participació i la documentació a portar, es regeixen per les bases 
d’aquestes subvencions regulades a l’Ordre PRE/8/2006, de 10 de gener, i per 
l’Ordre ASC/67/ 2007, de 26 de març, de modificació de l’annex 1 de l’anterior 
(DOGC núm. 4552, de 17.1.2006 i DOGC núm. 4854, de 2.4.2007, 
respectivament); 
 
Atès que segons la base 7, relativa a la documentació que cal presentar, la 
sol•licitud de subvenció, inclou:  
 
”Certificació conforme l’òrgan competent de l’ajuntament, mancomunitat, 
consorci constituït per ens locals o entitat municipal descentralitzada ha aprovat 
la realització del/s projecte/s objecte de la sol•licitud de subvenció. 
 
Declaració sobre la vigència del Pla local de joventut que hi ha als arxius de la 
Secretaria de Joventut”;  
 
Atès que el termini de presentació de sol•licituds d'aquestes subvencions és 
des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al dia 30 d'abril de 
2007; 
 
Atès que aquesta actualització no comporta cap dret ni cap despesa de 
caràcter econòmic; 
 
Atès el procés de memòria i avaluació de les actuacions realitzades el 2006 i 
de la definició de les línies estratègiques per al 2007, la Junta de Govern Local, 
en sessió de 24 d’abril de 2007 va aprovar les corresponents actualitzacions 
del Pla Jove per a l’any 2007;  
 
Per tot això, es proposa al ple la ratificació de les següents accions que es 
preveuen desenvolupar en el proper any 2007: 
 

 Punt d’informació juvenil  un cop atorgat el reconeixement 
oficial per part de la Secretaria de Joventut de la Generalitat 
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de Catalunya, es continuarà amb la tasca realitzada fins ara 
per tal de consolidar l’espai jove com a punt de trobada per als 
joves, un servei cabdal i un espai de dinamització juvenil 

o Assessoria i difusió, ampliació dels àmbits 
d’assessorament, en particular per a la recerca de feina 
i a l’accés a la vivenda en col·laboració amb altres 
regidories i amb el Consell Comarcal.    

o Dinamització d’activitats joves. 
o Programació de tallers, xerrades, cursos... 
o Punt de recursos: actualització dels mitjans d’informació 

posats a l’abast dels joves. 
o Viver d’entitats juvenils. 
o DVDteca: Viatgeteca 
 

 Programació d’activitats al Centre social  consolidació de 
les activitats programades l’any anterior i ampliació de les 
activitats programades de manera progressiva, de manera que 
es tinguin en compte les suggeriments i les necessitats dels 
joves. Aquestes activitats tenen un vessant lúdic, però també 
formatiu. Així, es consoliden els cursets de dansa del ventre i 
dansa oriental, de fotografia, de dibuix i pintura, d’expressió 
teatral, iniciats l’any passat, i es comencen els tallers d’anglès, 
d’iniciació a l’àrab, d’altres danses, còmics, manualitats i ioga 
... 

 Mostra de Creació Jove  programar exposicions a la Sala 
Polivalent del Centre Social per tal que els joves que han 
participat en els tallers i d’altres que ho desitgin donin a 
conèixer la tasca realitzada.  

 

 Formació en el lleure   
o Organitzar per tercera i quarta vegada el curs de 

monitor/a d’educació en el lleure en l’Espai Jove del 
Centre Social a fi de millorar la formació professional 
dels joves i facilitar-los l’accés a una primera feina dins 
el municipi i incidir en la formació en el lleure com a 
instrument que potencia el treball en valors i el 
desenvolupament personal 

o Organitzar, en col·laboració amb el Consell Comarcal, 
el curs de director/a d’educació en el lleure, a fi de 
completar la formació dels professionals que treballen 
amb joves.  
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o Complementar aquesta activitat amb altes cursos 
específics, com el Curs de formació per agents de 
l’esport i del lleure prevenció i detecció de conductes de 
risc per a joves i altres cursos monogràfics 
d’especialització de monitors de lleure.  

 

 Programació d’Oci Nocturn local  Consolidació de la 
programació nocturna: en particular es continuarà potenciant 
aquelles iniciatives sorgides des de l’àmbit associatiu juvenil 

de Cubelles, en relació amb l’expressió musical i l’organització 
de concerts. 

 

 Informació i dinamització a l’IES CUBELLES  
o Punt d’informació juvenil a l’hora del pati amb la 

principal informació de temes claus pels adolescents 
(ensenyament, treball, salut, associacionisme i 
participació), un dia a la setmana durant tot el curs.  

o  Passaclasses informatiu de les activitats per a joves 
que es desenvolupen al municipi (cursos, concerts, 
xerrades ..) durant tot el curs. 

o Accions per a la dinamització dels estudiants de l’IES 
(organització d’activitats extraescolars, festes i accions 
per recollir diners pel viatge de fi de curs ...).  

o Activitats del catàleg d’activitats per a joves de la 
Diputació de Barcelona 

o Trobada de delegats dels instituts de la comarca del 
Garraf.  

o Campanya “Jove Solidari ... i tu què en penses?”.  
 

 Campanya de difusió de les actuacions joves  per tal de 
promocionar i donar a conèixer-los, sobretot als joves 
nouvinguts o més “desconnectats” de la vida social i cultural 
de Cubelles, l’existència de l’Espai Jove i els serveis i activitats 
que s’hi ofereixen.  

 

 Intercanvi cultural amb joves d’Arles de Tec  consolidar 
les relacions entre els joves de totes dues poblacions i 
plantejar-lo com a activitat turístico-cultural i participativa. 

 

 Creació Taula Jove  iniciar el procés de creació d’aquest 
instrument de participació tant important, tenint present el 
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paper de les entitats juvenils, els grups no formals i els joves 
individuals. 

 
La Sra. Cuadra explica la proposta, destacant que l’actualització d’aquest Pla 
pel 2007 la va fer l’anterior regidora, que es va aprovar per la Junta de Govern i 
que ara es ratifica pel Ple per què així se´ls ha requerit per tramitar la 
subvenció. 
 
La Sra. Martínez diu que els agradaria que això estigués acompanyat per un 
compromís de fer vivendes socials,  així com del pressupost, per veure que 
realment hi ha la voluntat de tirar això endavant. Finalitza dient que donen la 
confiança a la regidoria per poder tirar endavant aquest tema.  
 
La Sra. Cuadra diu que al proper Pla es treballarà conjuntament amb el Consell 
Comarcal i que s’intentarà incloure el tema de la vivenda social, fent uns 
estudis. Finalment, diu que hi ha pressupost per tirar endavant la proposta. 
 
La Sra. Navarrete, en referència al punt d’Informació i dinamització a l’IES 
CUBELLES, considera que la informació hauria d´estar prèviament supervisada 
per l’AMPA. 
 
El Sr. Albet diu que els que supervisen l’educació són els professors, que els 
pares tenen la tasca a casa seva, i que l’Ajuntament ha de treballar 
conjuntament amb els professors. Conclou dient que aquestes accions 
depenen del Consell Comarcal i dels professors de l’Institut. 
 
L’Alcaldessa diu que es pot recollir la petició de la Sra. Navarrete, i que s’ha 
d’arribar a un consens amb totes les parts implicades. 
 
La Sra. Miquel comenta que ICV, va demanar un avaluació del mateix abans de 
finalitzar la legislatura. Seguidament, explica que en la valoració del sector 
juvenil es va consultar a un 24 % de la població de Cubelles, que era tot el 
sector de joves de 15 a 29 anys; que hi havia tres temes molt importants: la 
violència juvenil a l’Institut, la precarietat laboral i la dificultar d’aconseguir un 
habitatge, i que aquest és el motiu pel qual s’han abstingut en aquests quatre 
anys en aquest tema, ja que el que es valora en l’informe són coses diferents: 
és la programació d´activitats al Centre Social, el punt d’informació juvenil, la 
formació de lleure etc.., però que no hi ha cap diagnòstic d’aquests quatre 
anys. Finalment, demana a la regidora que s’actualitzi el Pla Local Jove per 
aquests quatre anys de legislatura, i apunta  que li donen el seu vot de 
confiança durant la mateixa. 
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Es sotmet a votació, i s’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 CIU, 1 ERC,  
2 PPC, 1 ICb, 1 EC-FIC.), cap vot en contra i 4 abstencions (4 ICV). 
 
7. ALTRES TEMES 
 
No n’hi han. 
 

IV. PART DE CONTROL 
 
8. MOCIONS 
 
No n’hi han. 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’ICV 
 
1. El Sr. Coch  prega, que segons les normes existents en el Reglament de 
Participació Ciutadana, les notificacions de l’ordre del dia del Ple es facin 
arribar a aquelles persones que ho han demanat. 
 
2.  El Sr. Coch, prega que no hi consti el nom d’alguns regidors en els cartells 
d’obres durant aquesta legislatura..  
 
3. El Sr. Coch prega que aquest govern comuniqui a alguns grups polítics que 
es van presentar a les eleccions municipals que netegin la propaganda 
electoral que queda en el mobiliari urbà.  
 
4. El Sr. Coch prega que es faci arribar també a l´oposició l´esborrany de  ROM 
passat per  la Junta de Govern del 22 de maig de 2007.  
 
5. El Sr. Coch prega que es tinguin en compte les aportacions que poden fer 
des del grup d’Iniciativa respecte l’Ordenança de Convivència Cívica a la que fa 
referència la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2007. 
 
6. El Sr. Coch prega que es prenguin mesures respecte els habitatges propietat 
de l’Ajuntament al carrer Joan Pedro i Roig, per suposar un perill.  
 
7. El Sr. Coch prega que es recuperi “el safareig” com espai cultural i que sigui 
un espai per tots. 
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Per petició el Sr. Coch, es fa constar literalment en acta la intervenció del Sr. 
Grau: “Respecte el ROM, es va aprovar l’esborrany en una de les últimes 
comissions de govern de l’anterior legislatura, tal i com s’havia acordat pel 
conjunt dels grups polítics, en principi es manté aquest compromís d’enviar a 
principis del mes d’agost aquest esborrany de treball, tal i com havien quedat i 
s’havia comentat per què es fessin les esmenes i les revisions que 
convinguessin amb la voluntat des del departament i des del govern d’aprovar-
lo al llarg d’aquest 2007; aquest és el calendari amb el que estem treballant i el 
compromís amb el que estem treballant.  
 
Sobre el tema del registre municipal verificarem aquesta informació, les 
peticions que hagi hagut per part de les entitats, perquè es cert, el Reglament 
contempla que es faci difusió específica de l’ordre del dia del Ple, i s’han fet 
dues coses: una en l’anterior legislatura al tram final, organitzar de nou el 
registre municipal, depèn del Departament d’Informació i Protocol, i jo penso 
que ha de dependre de la Secretaria General de l’Ajuntament, o de l’Oficina de 
Participació i Informació Ciutadana, perquè és l’eina fonamental d’identificació 
de les entitats, de classificació de les entitats, que esperem que, si la proposta 
que farà aquest departament, doncs avança, ens permeti també començar a 
iniciar un procés de subvencions a les entitats en funció dels seus projectes i 
dels seus objectius. Sobre el tema aquest de la informació, ho verificarem, i en 
tot cas, aprofitarem que dijous dia 19, hi ha una presentació d’un estudi sobre 
les entitats, amb una subvenció de sis mil euros de la diputació, per contactar 
de nou amb les entitats i verificar que aquelles que estan interessades en rebre 
la documentació la puguin rebre amb normalitat”. 
 
L’Alcaldessa explica, respecte l’habitatge, que per raons d’urgència,se li ha tret 
part de la teulada, de tal manera que s’eviti la possibilitat que pugui caure, 
mentre que no es fa un enderroc total o un altre cosa, i que el perill està 
solventat. 
 

Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1. Pregunta.  La Sra. Navarrete pregunta al Sr. Rodríguez pel pis que algú 
havia donat d’herència a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Rodríguez explica que el procediment de rebuda de l’herència està 
seguint el seu curs, i quan s´hagin acabat els tràmits es presentarà la proposta. 
 

Preguntes del Grup Municipal d’ ICV 
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1. Pregunta. El Sr. Coch pregunta quins són els problemes reals que hi ha 
hagut aquests últims mesos a la depuradora? Quines són les mesures de 
millora proposades per l´empresa? 
 
2. Pregunta. El Sr. Coch comenta que les aigües depurades serveixen per la 
rega d’espais verds i de neteja de carrers i que no s’hauria de fer amb 
aspersor, sinó és amb camions cisternes. 
 
3. Pregunta. El Sr. Coch diu que abans de les eleccions, el govern en funcions  
va fer una sèrie d’accions, i pregunta pel cost econòmic de la neteja de les 
podes existents al bosc de darrera de La Gaviota, i quina empresa ho ha 
netejat. 
 
4. Pregunta. Quin cost va tenir l’asfalta’t de l’entrada de Mas Trader? Quina 
empresa ho ha fet?  I a quin número de partida es va carregar? 
 
5. Pregunta. El Sr. Coch diu que hi ha expedients sancionadors pendents de 
solucionar, i pregunta, quin és l’import pendent de cobrament d’aquests 
expedients sancionadors i quines són les tipologies o requeriments d’aquests 
expedients. 
 
6. Pregunta. En quina data es va fer l’aprovació inicial de la catalogació de la 
preservació del patrimoni cultural i arquitectònic de Cubelles, i en quina data es 
va fer la definitiva. 
 
7. Pregunta. El Sr. Coch comenta que es va presentar una instància el 
13.02.07 que reclamaven la neteja del sector de darrera del cementiri, on ara 
es farà el Cap, ja que hi havia rates, erugues, etc...i allà al voltant hi ha 
habitatges, i que en el dia d’avui no hi ha resposta. 
 
8. Pregunta. El Sr. Coch pregunta si les grans companyies, com Endesa, Gas 
Natural, Telefònica i Sorea, no necessiten permís d’obres quan fan les seves 
obres a Cubelles. 
 
9. Pregunta.  Quin és el nom del nou gerent d’aquest Ajuntament? 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió 
quan són les 20:55 hores.  


