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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE FEBRER 
DE 2017, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 20 de febrer de 2018, a les 18:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 
 

Sr. José M. Ardila Contreras, 1r tinent d’alcaldia. 
 

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia. 

 
Sr. Narcís Pineda i Oliva, 4t tinent d’alcaldia 

 
Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 5è tinent d’alcaldia. 

 
Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 

 
Sr. Agustí Casanovas i Borrell, regidor del Grup Municipal d’esquerra Republicana 
de Catalunya 

 
Sr. José Manuel Écija Albalate.  

 
Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 

 
Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor del Grup Municipal Sí Es Pot  

 
Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora del Grup Municipal Sí Es Pot 

 
Sra. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de 
Cubelles. 

 
Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 

 
Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  

 
Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC 
 
Sra.  Silvia Romero Fernández, regidora no adscrita. 
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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. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 16 DE GENER DE 2018 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat de membres de la corporació 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- Notificació Ajuntament de Madrid 
L’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, en nom de tot l’Ajuntament i dels veïns de 
la ciutat, ha fet arribar una carta d’agraïment al plenari de Cubelles amb motiu de la 
moció de suport aprovada el mes de gener pel ple municipal relativa a l’aplicació de la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la regla de sostre de 
despesa. L’alcaldessa agraeix el suport de l’Ajuntament de Cubelles i destaca la 
paradoxal limitació de l’autonomia local a municipis amb els comptes sanejats i 
superàvit.         
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2015-2019. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- 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 acords en matèria de personal.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 5/2018, de 9 de febrer, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 

 

DF 
Data de 

l'objecció 
Import de 
l'objecció 

Reparament DA i data 

558/17 10/11/17 11.259,00 € 
REPARAMENT, Article conculcat: 23.3 TRLCSP. 
Contracte menor de servei de càtering per la Diada de la Gent Gran. 
Aprovat per DA 793/17 de 29 de desembre. 

DA 786/2017 
de 29/12/2017 

609/17 28/11/17 2.827,92 € 

Complementària càlcul increment 1% complement productivitat any 
2016 i de gener a juny 2017. 
Es donen per reproduïts els reparaments efectuats en les respectives 
nòmines en aquells conceptes en que aquest increment del 1% hi 
incideixi. Així mateix la despesa de 2016 conculca l'article 163 del 
TRLRHL. 

DA 713/2017 
de 29/12/2017 

702/17 29/12/17 15.301,40 € 

REPARAMENT per no donar compliment a l'article 13.2 de la LGS, 
requisit per ser beneficiari, en cas que no es modifiqui l'import de la 
subvenció a l'AMPA Institut les Vinyes també s'hi farà constar per 
estar atorgant un import per sobre del sol·licitat. En cas que es salvi 
el reparament, caldrà tenir en compte tot el recull la present DF. 

DA 800/2017 
de 29/12/2017 

009/18 25/01/18 

 2.033,40 € 
1.463,00 € 
4.039,62 € 
6.220,12 € 

NÒMINA GENER.  Reparaments respecte:     
- Complement productivitat policia local (consta informe RH CP 2-
2015 que indica que cal revisar i modificar criteris donat que es 
premia allò que són tasques pròpies de la policia).  
- Pagament hores extraordinàries quan no consta acreditada 
realització de jornada ampliada per part de la policia des de LPGE 
2012. Gratificacions. 
- Manca establiment per Ple segons informe de RH de criteris de 
productivitat de nocturnitat i assistència de la policia local, i dijous 
tarda personal oficines i ràdio. 
- Complements de productivitat específics no regularitzats (inclosos 
en DF 592/10, es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-
Intervenció 1/2013).  
- Incompliment de la jornada laboral segons diligència de Recursos 
Humans de 16 d'octubre. 

DA 60/2018 de 
25/01/2018 

010/18 18/01/18 108.488,01 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
1/2018. Reconeixement extrajudicial de crèdits de GENER 2018, 
relació de factures núm. 01/02018 aprovada per JGL 19/01/18. 

DA 41/2018 de 
18/01/2018 

 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL CENTRE SOCIAL 
INTEGRADOR I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AMB EL NOM DE “CENTRE 
SOCIAL JOAN ROIG I PIERA” 

Atès el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Cubelles, aprovat pel ple 
l’any 1997, en el seu capítol 1r, secció VI, regula els Altres honors que es concediran 
per reconèixer fets o mèrits especials a una persona o entitat, nacional o estrangera 
(art. 22) i poden ser, entre d’altres la designació d’una instla3lació municipal amb el 
seu nom (art. 23). 

Atès que d’acord amb el capítol III, que regula el procediment de concessió dels 
honors i distincions, “l’expedient per a la concessió de l’honor de fill/a predilecte/a o 
adopti/va, medalla de la ciutat i altres honors s’iniciarà a petició formulada a l’Alcaldia-
Presidència, per part d’un mínim de cinc regidors, entitats representatives de la vila o 
un grup de 100 persones” (art. 24). 

Atès que l’Alcaldessa, Rosa M. Fonoll i Ventura, a proposta de diversos regidors del 
Govern municipal i prèvia consulta amb el Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell 
i de la Societat Recreativa l’Aliança, que han d’avalar els mèrits del Sr. Joan Roig i 
Piera, proposa la designació del Centre Social amb el nom Centre Social Joan Roig i 
Piera. 

Vist l’informe del coordinador de comunicació i protocol núm. 34/2017 de data 25 de 
març de 2017. 

Atesos els mèrits del Sr. Joan Roig i Piera, recollits en l’annex 1 que s’adjunta a la 
proposta. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de febrer de 2018. 
Atès el decret d’Alcaldia núm. 71/2018 de data 29 de gener de 2018, mitjançant el qual 
s’incoa expedient per a la designació del CSIDE amb el nom Centre Social Joan Roig 
i Piera. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la designació del Centre Social, Integrador i de 
Dinamització Econòmica de Cubelles, amb el nom de Centre Social Joan Roig i 
Piera, d’acord amb allò establert al reglament d’honors i distincions, en la modalitat 
altres distincions, designació d’una instal·lació municipal amb el seu nom. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord mitjançant la publicació 
d’anuncis al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de la Corporació durant 
un període de 15 dies, als efectes de possible presentació d’al·legacions, que seran 
resoltes – en el seu cas – pel Ple de la Corporació. En cas que no se’n presentin, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord. 

Tercer.- Encarregar a les regidories de Cultura i Protocol l’organització d’un acte 
protocol·lari de designació del nom que s’haurà de dur a terme en un termini màxim de 
sis mesos a partir de l’aprovació definitiva del present acord. 

Quart.- Inscriure un extracte de l’acord en el Llibre de Registre de Distincions 
Honorífiques de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Comunicar el present acord a les Regidories de Cultura, Protocol i a la 
Secretària General, per al seu coneixement i efectes. 

La Sra. Martínez diu que aquest punt ja es va portar a Ple fa uns mesos però que es 
va al·legar que no s’havia treballat de manera transparent i participativa i va quedar 
sobre la taula ja que el govern estava en minoria. Afegeix que Cubellencs va proposar 
fer-ho arribar a la ciutadania i que poguessin sorgir altres propostes com podria ser la 
Sra. Dolors Thomas, que no té cap carrer ni cap reconeixement malgrat la seva 
trajectòria. Comenta que el més greu és que s’estan creant consells participatius 
sense dotar-los d’eines i només per “postureig” i diu que en aquest punt i en els que 
venen apel·laran a aquesta manca de transparència i participació per part d’aquest 
equip de govern. 

El Sr. Pérez creu que el nom hauria de venir donat per un procés participatiu, que no 
es pot imposar a dit el nom d’un carrer només perquè el govern de torn ho vol. 

La Sra. Di Stefano diu que és la tercera vegada que proposen aquest nom i que 
sembla que aquesta insistència ve donada pel perfil radical nacionalista del 
personatge, fundador de Palestra i que, curiosament, diu, va ser regidor durant l’època 
franquista i seguidament jutge de pau durant 23 anys. Continua dient que aquest home 
ja té un carrer i que creuen que no cal també un edifici amb el seu nom. 

Explica que Cubelles Sí Es Pot va proposar el nom de *** activista mediambiental i 
feminista hondurenya que va ser assassinada però que hi ha més propostes, com la 
que ha fet la Sra. Martínez. 

Creu que potser s’hauria de canviar el Reglament d’Honors i distincions i fer un procés 
participatiu i proposa que s’adoptin mesures d’acció positiva envers les dones ja que hi 
ha 80 carrers al municipi amb noms d’home contra dos que tenen nom de dona. 

El Sr. Grau diu que tenint la possibilitat de distingir diverses persones que al llarg de la 
història han fet els mèrits iguals, superiors o similars que la persona que es proposa, 
no té massa sentit duplicar el reconeixement a Joan Roig i Piera perquè ja té un carrer 
al seu nom. Creu que a més de ser una proposta reiterativa, no s’ha fet cap esforç 
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d’implicar el conjunt d’entitats i la ciutadania quan hi ha hagut antecedents en aquest 
Ajuntament de propostes obertes a la ciutadania per a posar nom a alguns espais del 
municipi. Per aquest motiu, i com que hi ha propostes similars a l’ordre del dia d’avui, 
proposa crear la comissió del nomenclàtor o bé, si no es té aquesta comissió, intentar 
complir l’article 25 del Reglament d’Honors i Distincions que estableix que s’ha d’obrir 
un procés de consulta a diverses persones i entitats a partir de l’anunci d’aquestes 
propostes. 

L’alcaldessa diu que aquesta proposta no ha estat a dit sinó que ha vingut del Grup 
d’Estudis Cubellencs Amics del Castell i de la Societat Recreativa l’Aliança amb més 
de 500 o 600 socis, representants de la població. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 del Sr. Écija), 3 vots en contra ( 2 de Cubelles Sí Es Pot 
i 1 de Guanyem Cubelles) i 4 abstencions ( 1 del PSC, 1 del PP, 1 de Cubellencs-FIC i 
1 de la Sra. Romero). 

 

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL CANVI DE NOMENCLÀTOR DEL 
CARRER DE LA PAU DE CUBELLES 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix l’obligació del poders públics de vetllar 
pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya, com a 
patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats 
democràtiques. 
 
La Llei de la Memòria Històrica (52/2007, de 26 de Desembre) en el seu article 15.1 
determina que les Administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, 
prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres 
objectes o esments commemoratius d’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta 
militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura feixista del General Franco. 
 
Vist que el carrer de la Pau de Cubelles, commemora la “Pau franquista” imposada per 
la força de les armes contra el legítim govern de la II República. 
 

Vists els estudis realitzats per ***, arqueòloga i professora de filologia semítica de la 
Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Grup d’Estudis Cubellencs Amics 
del Castell, ha incrementat l’acreditació documental de la presencia d’un call jueu a 

Cubelles, que seguia el traçat del carrer en qüestió. 
 
Vist l’informe emès pel coordinador de desenvolupament local núm. 071/2017 en 
relació a la modificació de la nomenclatura del carrer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de febrer de 2018. 
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Aquesta alcaldia proposa al Ple  l’adopció del següent: 
 

 
ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de nomenclatura del carrer de la Pau 
(franquista) amb el següent nom, incloent la seva transcripció en llengua hebrea: 
 
 
 CARRER DEL CALL   

 
 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini d’un 
mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta Corporació per tal 
de què els interessats puguin presentar les reclamacions i/o els suggeriments que 
estimin oportuns. En el supòsit d’haver-n’hi seran resoltes per la corporació per acord 
de Ple. 
 
TERCER.- Determinar que en el supòsit de no haver-hi al·legacions i/o 
reclamacions, la nomenclatura del carrer s’entendrà aprovada definitivament sense 
necessitat d’un nou acord de Ple.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per subscriure els documents necessaris als efectes.  
 
CINQUÈ.-  Notificar el present acord a les persones interessades a l’expedient, a la 
Xarxa Catalana de Calls Jueus, a les associacions Jueves de Catalunya i a 
l’ambaixada d’Israel. 
 
SISÈ.- Notificar l’aprovació definitiva a les àrees de la Corporació i als organismes 
afectats per raó de llurs competències (Registre Propietat, Cadastre...). 
 
La Sra. Martínez diu que, a més de no tenir en compte els regidors, tampoc han tingut 
en compte el veïnatge d’aquest carrer o possibles autònoms que tinguin l’adreça fiscal 
en aquesta direcció ni el problema que els pot suposar a nivell de canvis de 
documentació. Afegeix que seguiran el mateix criteri que al punt anterior. 
 
L’alcaldessa diu que els veïns estan avisats. 
 
El Sr. Pérez diu que seguiran el mateix criteri que al punt anterior sense entrar a 
valorar el nom del carrer. 
 
El Sr. Tribó diu que segueixen el mateix criteri que han exposat al punt anterior 
perquè creuen que caldria un procés participatiu i perquè la proposta ve donada per 
l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa de calls jueus i, tot i que manifesten la seva 

 קאילרחוב 
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simpatia pel poble jueu, també la manifesten, diu, pel poble palestí. Comenta que 
estan en contra de la política de l’Estat d’Israel envers el poble palestí i la consideren 
un genocidi. 
 
El Sr. Grau reitera la necessitat de la comissió del nomenclàtor perquè els canvis de 
nom tinguin el major consens i pregunta si el govern pensa fer un estudi del 
nomenclàtor en funció de la Llei de memòria històrica del 2017 o si això és una 
proposta única. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 2 de Cubelles Sí Es Pot), cap vot en 
contra i 5 abstencions ( 1 del PSC, 1 del PP, 1 de Guanyem, 1 de Cubellencs-FIC i 1 
de la Sra. Romero). 

 
8.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL PARC SITUAT 
AL PASSEIG VILANOVA, DAVANT DE L’ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE 
RIVEL, COM A “PARC DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017” 

Amb data d’1 d’octubre de 2017, la Generalitat de Catalunya va convocar un 
referèndum d’autodeterminació amb el suport de la majoria de les forces 
parlamentàries per tal que la ciutadania pogués decidir sobre la possibilitat que 
Catalunya esdevingués un estat propi integrat a la Unió Europea. La convocatòria, 
sustentada per la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum 
d'autodeterminació, que estableix que "el poble de Catalunya és un subjecte polític 
sobirà i com a tal exerceix el dret a decidir lliure i democràticament, la seva condició 
política" i que "el Parlament de Catalunya actua com a representant de la sobirania del 
poble de Catalunya", va ser combatuda pel govern espanyol, els seus adlàters judicials 
i les forces de seguretat de l’estat, que van optar per recórrer a la força bruta per tal 
d’impedir-ne la celebració.      
 
Tanmateix, la jornada del referèndum d'autodeterminació de Catalunya es va posar de 
manifest, tant al nostre poble com a la resta del país, l'actitud que van tenir els 
ciutadans de coratge i valentia per defensar les urnes així com la voluntat d'expressar-
se democràticament i pacífica.  
 
A Cubelles, la població va defensar amb els seus cossos els dos col·legis electoral 
habilitats, l’escola Charlie Rivel i l’institut Cubelles. Així mateix, el dia previ a la 
celebració, desenes de ciutadans van protegir els col·legis tot celebrant tota mena 
d’activitats lúdiques i festives amb l’objectiu d’evitar la seva clausura preventiva.  
 
Durant la jornada de l’1 d’octubre, milers de veïns i veïnes de Cubelles van poder 
exercir el seu dret a vot amb relativa normalitat malgrat les tensions, els nervis per les 
imatges de repressió violenta que arribaven de diversos punts del país i el temor de 
poder ser objecte d’ella en qualsevol instant.      

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_de_Catalunya
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La transcendència de la jornada, el seu caràcter històric, la seva repercussió 
internacional i el coratge de la població per poder exercir el seu dret a vot de forma 
lliure, pacífica i democràtica malgrat les dificultats justifica el seu record perenne 
mitjançant el bateig d’algun indret físic del municipi de Cubelles  
 
Durant la sessió plenària del passat mes de novembre de 2017 l’Alcaldessa va 
informar de que ha traslladat al departament municipal de Protocol que s’iniciïn els 
tràmits administratius per designar el parc situat al Pg. Vilanova, davant de l’escola 
Charlie Rivel, amb el nom PARC  DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017. 
 
Ateses les propostes presentades per l’ANC Cubelles amb registre d’entrada núm. 
2017/14458 de data 30 de novembre i per l’Associació AMICS del CASTELL amb 
registre d’entrada núm. 2017/14645 de data 4 de desembre, com a entitats de l’àmbit 
cultural i històric del municipi més representatives, que avalen la proposta de l’Alcaldia. 
Vist l’informe d’Alcaldia núm. 01/2018 de data 2 de febrer, en relació a la designació 
del parc situat davant l’escola Charlie Rivel amb el nom Parc de l’1 d’octubre de 
2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de febrer de 2018. 
 
Aquesta alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la designació del parc situat al Passeig Vilanova davant 
de l’Escola Josep Andreu Charlie Rivel amb el nom Parc de l’1 d’octubre de 2017.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord mitjançant la publicació 
d’anuncis al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de la Corporació durant 
un període de 15 dies, als efectes de possible presentació d’al·legacions, que seran 
resoltes – en el seu cas – pel Ple de la Corporació. En cas que no se’n presentin, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord. 
 
Tercer.- Encarregar a la Regidoria de Protocol l’organització d’un acte protocol·lari de 
designació del nom que s’haurà de dur a terme en un termini màxim de sis mesos a 
partir de l’aprovació definitiva del present acord. 
 
Quart.- Notificar-ho a les entitats ANC Cubelles i a l’Associació AMICS del CASTELL. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho al coordinador de Comunicació i Protocol, a la Regidoria 
d’Espai Públic, al Departament de Serveis Generals i a l’Alcaldia, i a l’organisme de 
gestió del Cadastre, als efectes corresponents. 
 
 
L’alcaldessa explica la proposta. 
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La Sra. Romero diu que s’abstindrà perquè no el considera un nom adequat per a un 
parc infantil. 
 

La Sra. Martínez indica que seguiran el mateix criteri que als punts anteriors i afegeix 
que un govern que no fa partícip el seu poble és un govern que no escolta el seu 
poble. 

 El Sr. Pérez diu que seguiran el mateix criteri que al punt anterior sense entrar a 
valorar el nom de la plaça. 
 
La Sra. Soler creu que hauria de ser el poble qui triés el nom dels carrers i places i diu 
que podrien posar-li el nom de Plaça de l’1 d’octubre de 1931, ja que va ser quan 
Clara Campoamor va fer possible que la dona pogués votar, i no pas 1 d’octubre de 
2017 ja que va ser un acte il·legal. Per aquests motius diu que hi votarà en contra. 
 
El Sr. Tribó comenta que no es pot dir que al seu partit no són demòcrates ja que han 
aprovat mocions com la que estava en contra de l’aplicació del 155 o la que estava a 
favor de l’alliberament “dels Jordis” i que van votar a favor d’un referèndum pactat i de 
declarar els dos Reis que tenim persones non grates. Continua dient que, en canvi, 
CIU el 2104 va votar en contra del referèndum del Kurdistan i en 28 anys no han portat 
la independència al seu programa electoral. 
 
Opina que l’1 d’octubre és il·legal, que el seu partit està a favor d’un referèndum pactat 
com es va fer a Canadà i Escòcia o com es farà a Dinamarca; que tant el 9 de 
novembre com l’1 d’octubre el que es va fer és estèril, il·legal, sense estructures 
d’Estat i que ens portaria a estar fora de la UE. Afegeix que tot això no pot tenir el vist i 
plau d’aquest consistori posant aquest nom quan aquest referèndum ha fraccionat la 
societat i tenim greus problemes econòmics. Per tot l’exposat votaran en contra de la 
proposta. 
 
El Sr. Grau du que l’espai públic és un espai de trobada i no s’ha de polititzar. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU), 3 vots en contra (1 del PP i 2 de Cubelles Sí Es Pot) i 5 
abstencions (1 del PSC, 1 de Guanyem, 1 de Cubellencs-FIC, 1 del Sr. Écija i 1 de la 
Sra. Romero). 
 
REGIDORIA D’HISENDA 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
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imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Vist l’informe 11/2017, de 14 de desembre, de la Tècnica de l’Administració Especial 
d’Hisenda. 
 
Vist l’informe 87/2017, de 19 de desembre, del Cap de Serveis Tècnics Municipals. 
 
Vista la proposta del Regidor de Medi Ambient i Salut, de data 20 de desembre de 
2017, relativa a la ordenança fiscal núm.10. 
 
Vist l’informe de la TAE d‘Hisenda 01/2018, de 6 de febrer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de febrer de 2018. 
 
Es proposa el Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2018 i següents, la 
modificació de l’Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com l’esborrany 
d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a tots els 
efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de cementiri municipal. 
 
Es modifica l’import de la quota de l’apartat 1.3 de l’article 6è. Quota tributària.  
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
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acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es 
consideraran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
 
El Sr. Hugué explica que a partir del valor del que van costar els 25 columbaris que es 
van construir al cementiri municipal s’ha posat la taxa a partir de la qual es podran 
vendre aquests nous columbaris. Indica que el preu és gairebé el doble perquè els 
columbaris són el doble de grans. 
 
El Sr. Pérez demana que es faci una auditoria del desgavell que hi havia a la gestió 
del cementiri municipal per a depurar responsabilitats i saber per quin motiu la meitat 
dels nínxols eren impagats. Recorda que el Sr. Hugué es va comprometre a refer el 
Reglament del Cementiri municipal però que segueixen igual. Rebutja el fet que la 
gestió del cementiri la porti una empresa mitjançant una concessió ja que creuen que 
els serveis públics han d’estar gestionats per entitats públiques. Afegeix que el govern 
treu pit dient que amb aquesta concessió s’han reduït un 15% les despeses però que 
la veritat és que tot això va a càrrec del contribuent. 
 
El Sr. Tribó creu que els serveis públics els han de prestar les entitats públiques i 
consideren que duplicar el preu d’un any per l’altre va en contra dels interessos dels 
vilatans i vilatanes i que no veu el benefici de que tinguin el doble d’espai. 
 
El Sr. Grau diu que s’hi abstindran. 
 
El Sr. Hugué considera que el grup de Guanyem fa demagògia. Assegura que abans 
d’acabar la legislatura el Sr. Pérez podrà fer aportacions en relació al Reglament del 
Cementiri. Seguidament explica que la gestió del cementiri la segueix fent l’Ajuntament 
de Cubelles, les altes, baixes, lloguers, etc i que l’empresa concessionària dóna el 
servei funerari ja que no es pot pretendre que la brigada faci els enterraments. 
 
Quant al tema dels preus, diu que no és que s’hagin doblat, sinó que els columbaris 
són el doble de grans perquè hi caben dues urnes i no perquè una urna tingui més 
espai. Recorda que l’Administració no pot guanyar diners amb les taxes, que s’ha 
aplicat el preu que toca en funció de l’estudi de costos.  
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El Sr. Pérez diu que fins l’any 1993 el servei del cementiri era municipal fins que un 
company de govern del Sr. Hugué el va privatitzar. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PP, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de la 
Sra. Romero) 1 vot en contra de Guanyem Cubelles i 3 abstencions (1 del PSC i 2 de 
Cubelles Sí Es Pot). 
 
REGIDORIA DE TURISME, COMERÇ I FIRES 

10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE LES 
TERRASSES EN ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS AL TERME MUNICIPAL DE 
CUBELLES 

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 19 de febrer de 2013, per 
unanimitat, acordà aprovar inicialment l’ordenança reguladora l’Ordenança reguladora 
de les autoritzacions i funcionament de les terrasses en espais públics i privats al 
terme municipal. I sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini de 
30 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP de 
data 05.03.13), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6326 de 
data 01.03.13), al Periódico de Catalunya i al web i tauler d’edictes de la corporació, a 
efecte de possibles al·legacions i/o reclamacions. S’acordà que en el supòsit de no 
haver al·legacions l’acord esdevindria definitiu sense necessitat de nou acord 
(certificació de data 12 d’abril de 2013 emesa per la secretaria general de la 
corporació, no consta en aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o 
al·legació). 
 
En data 3 de març de 2017 i registre d’entrada núm. /* ***, en representació de 
l’Associació La Marina de Cubelles va sol·licitar que es modifiqui l’ordenança 
reguladora de les terrasses per a poder instal·lar estructures fixes amb tendals i 
paravents, tal i com es realitza a la majoria de municipis, amb el compromís que 
s’unifiqui els models d’estructures i color, per evitar accidents produïts pel vent amb els 
para-sols i poder oferir un millor servei als clients. En els mesos posteriors els 
responsables polítics i tècnics de la corporació han mantingut diverses reunions per a 
delimitar l’abast de la modificació.  
 
Atesos els informes favorable emesos pel coordinador de desenvolupament local (cdl 
núm. 13/2018) en relació a la modificació de l’ordenança. 
 
Atès el que determina l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC d’ara 
endavant), en relació a la potestat reglamentària dels ens locals territorials, en l’àmbit 
de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim local.  
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Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL 
d’ara endavant), atribueix al municipi la potestat normativa per dictar ordenances dins 
l’àmbit de les seves competències, entre les quals, segons l’article 25.2., s’inclou la 
matèria d’ordenació, gestió, execució a parcs, jardins i vies públiques. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de febrer de 2018. 
 
Vistos els articles 22.2.d) i 47 de la LBRL i l’article 52.2.d) del TRLMC, aquesta 
regidoria proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les 
autoritzacions i funcionament de les terrasses en espais públics i privats al terme 
municipal redactada pels Serveis Tècnics Municipals, consistent en la modificació de 
l’article 17, que quedarà redactat segons el següent text: 
 
Article 17. Tipus de terrasses. 
 
1. Les terrasses podran ser amb para-sol, i com a norma general no s’admetran 

tendals de muntatge tancat, que requereixin algun tipus d’estructura lleugera, 
entenent per això els tancaments verticals, inclosos els fets amb materials 
transparents. 

2. Cada nit haurà de quedar tot recollit, estant prohibida la utilització d’elements per 
lligar i/o apilar el material, sens perjudici del que estableix l’article 6.6. 

3. Es podran autoritzar instal·lacions conjuntes per a diversos establiments o trams de 
comerç, amb la finalitat d’unificar i harmonitzar amb l’entorn, prèvia petició i 
aportació de proposta. 

4. Es podran autoritzar estructures lleugeres per a tendals que permetin tancament 
vertical a trams o àmbits municipals, en sòl públic o privat, sempre que 
s’acompleixin els següents requisits: 
 La proposta d’estructura de terrassa requerirà l’aprovació prèvia de la corporació. 

Un cop aprovada aquesta serà d’obligat compliment per a tots els establiments 
de l’àmbit d’aprovació de la mateixa, en tots els seus aspectes tècnics (materials, 
dimensions, colors, etc.). S’haurà de presentar la documentació tècnic oportuna 
signada per tècnic competent que certifiqui la solidesa de la instal·lació. 

 La petició haurà de ser realitzada per un mínim de dos propietaris/es, una 
associació de comerç municipal o el 100% de la propietat de l’àmbit. 

 Les estructures només s’autoritzaran per aquells establiments on sigui possible 
instal·lar-les a la continuació de la façana de l’establiment, restant prohibides 
estructures exemptes.  

 Els tancaments verticals hauran de ser necessàriament transparents 
majoritàriament. 
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 Les estructures aprovades hauran de liquidar la corresponent taxa (ICIO) a part 
d’abonar anualment l’ocupació integra determinat per l’ordenança fiscal 
reguladora. 

 Els sol·licitants de les estructures autoritzades hauran de constituir una 
assegurança de responsabilitat civil específica per l’espai cobert per la terrassa 
per un valor mínim d’1 milió d’euros. Paral·lelament, hauran de constituir una 
garantia econòmica durant la seva vigència suficient per a la seva restitució (5% 
valor instal·lació o un mínim de 1.000 €, en el supòsit que l’import del 
percentatge sigui inferior aquest import). 

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord i l’expedient pel termini de 30 
dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari ARA i al web i E-
tauler de l’Ajuntament.  
 
TERCER.-Transcorregut l’esmentat termini elevar al Ple proposta amb les al·legacions i/o 
reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de l’aprovació definitiva, si s’escau. En 
cas contrari, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament, sense necessitat de 
posterior acord. 
 
QUART.- Publicar íntegrament l’Ordenança un hagi estat aprovada definitivament, en 
el Butlletí Oficial de la Província i anunci indicatiu en el DOGC. No entrant en vigor fins 
que no s’hagi acomplert el termini establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 

 
 

El Sr. Mudarra explica que durant els darrers dos anys han mantingut reunions amb 
l’Associació de comerciants de La Marina de Cubelles per a tractar diferents 
problemàtiques, que algunes ja estan solucionades i d’altres es solucionaran en breu; 
que una de les accions que proposaven era poder fer tancaments a les terrasses per a 
millorar la imatge de la zona, unificant un mateix model d’estructura i color, i mantenir 
la seguretat dels clients ja que actualment hi ha para-sols que poden produir accidents 
a causa del vent. Per aquest motiu es proposa aquesta modificació per la qual demana 
el vot favorable. 
 
La Sra. Martínez creu que és una millora perquè es puguin aprofitar aquests espais a 
l’hivern i diu que votaran a favor de la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PP, 1 de Guanyem, 1 de Cubellencs-
FIC i 1 de la Sra. Romero) cap vot en contra  i 3 abstencions (1 del PSC i 2 de 
Cubelles Sí Es Pot). 

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

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 20 de febrer de 2006, per 
unanimitat, acordà aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les autoritzacions 
d’activitats comercials i d’instal·lacions de terrasses en places, carrers i espais públics i 
privats al terme municipal. I sotmetre a informació pública el present acord, durant un 
termini de 30 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOP núm. 63, pàg. 27, de data 15.03.06), al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 4595, pàg. 12862 de data 17.03.06), al Periódico de 
Catalunya i tauler d’edictes de la corporació, a efecte de possibles al·legacions i/o 
reclamacions. S’acordà que en el supòsit de no haver al·legacions l’acord esdevindria 
definitiu sense necessitat de nou acord (certificació emesa per la secretaria general de 
la corporació, no consta en aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o 
al·legació). 
 
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 20 d’abril de 2009, 
per la majoria que requereix la Llei, acordà modificar puntualment l’ordenança 
reguladora de les autoritzacions d’activitats comercials i d’instal·lacions de terrasses 
en places, carrers i espais públics i privats al terme municipal. 
 
Atès que l’any 2018 es finalitzen el termini genèric de les autoritzacions atorgades 
mitjançant concurs l’any 2008, la majoria de les quals van quedar desertes. 
 
Atès que els canvis econòmics i socials a la darrera dècada, fan oportú procedir a 
actualitzar el contingut de l’ordenança, així com algunes de les autoritzacions 
contemplades que avui en dia no són requerides, com per exemple els quioscos de 
premsa, o incloure propostes i tendències actuals (rentats de gossos o escoles de 
surf), amb la finalitat de procedir a la licitació mitjançant concurs obert. Paral·lelament, 
aprofitant aquesta conjuntura, es considera necessari procedir a regularitzar  
situacions existents, com els pollastres a l’ast o modificar emplaçaments que s’han 
acreditat que no han funcionat durant la vigència de l’ordenança. 
 
Atesos els informes favorable emesos pel coordinador de desenvolupament local (cdl 
núm. 24/2018). 
 
Atès el que determina l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC d’ara 
endavant), en relació a la potestat reglamentària dels ens locals territorials, en l’àmbit 
de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL 
d’ara endavant), atribueix al municipi la potestat normativa per dictar ordenances dins 
l’àmbit de les seves competències, entre les quals, segons l’article 25.2., s’inclou la 
matèria d’ordenació, gestió, execució a parcs, jardins i vies públiques. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de febrer de 2018. 
 
Vistos els articles 22.2.d) i 47 de la LBRL i l’article 52.2.d) del TRLMC, aquesta 
regidoria proposa al Ple l’adopció del següent: 

 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Modificar els articles 1, 11.1), 41.4), 42.1), 43, 44, 45.1), 46, 47, 48, 49, 
50.1) i 10), 51.1), 52.4), 53, 54.6), 56, 60.5), 65, 66.3) i 68.k) de l’ordenança reguladora 
de les autoritzacions d’activitats comercials en places, carrers i espais públics i privats 
al terme municipal, que quedaran redactats segons els següents textos:  

 
Article 1. Objecte de la regulació. 
La present Ordenança regula els usos i les activitats que es duen a terme a les vies i els espais 
destinats a l’ús públic de titularitat municipal, particularment els carrers, les places i els parcs i jardins, 
com també, la utilització dels béns de domini públic situats als espais públics. 
 
Article  11. Protecció del paisatge urbà i del patrimoni històric artístic. 
1. Els tendals, elements de mobiliari, vetlladors i terrasses i, en general, els altres elements que 

s’instal·lin a la via pública, o espais privats confrontats a aquesta i siguin de lliure accés han 
d’ajustar-se en tot moment a la normativa vigent.  

 
Article  41.4. Àmbit. 
... 
4. Es prohibeix la venda de productes d’alimentació, de begudes, d’articles de segona mà i d’animals. 
 
Article  42. Ubicació. 
1. Les diferents activitats comercials, de divulgació i artístiques regulades en la present ordenació, i 

que es realitzin amb un caràcter estacional (temporada d'estiu, festes nadalenques, setmana 
santa, etc.) s’ubicaran en dues zones: 
 Zona 1. Passeig Marítim, en l'espai per a vianants, banda mar i concretament entre els 

carrers Avinguda del Mediterrani i Passeig Fluvial. 
 Zona 2. Passeig de la Mar Mediterrània, en l’espai per a vianants, banda mar. 
 Zona 3. Passeig de la Marina de Cubelles. 

 
Article  43. Limitació de llicències. 
El nombre màxim de llicències a atorgar, en cada un dels períodes estacionals abans definits, per a la 
realització de les activitats regulades per la present ordenació a ubicar per zones serà de: 
 Zona 1: 20 llicències 
 Zona 2: 40 llicències 
 Zona 3: 30 llicències 
 
Article  44. Característiques tècniques. 
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1. Les parades que s‘instal·lin hauran de ser desmuntables o transportables i hauran d’oferir les 
condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa específica vigent. Amb caràcter general 
la superfície d’ocupació no superarà els 16 m², admetent-se excepcions degudament motivades. 
Cada parada haurà de tenir cura de la neteja del seu espai i voltant. 

2. L’Ajuntament marcarà sobre el paviment els límits de cada parada, així com el número 
corresponent. S’evitarà en la mesura del possible que s’instal·lin a la mateixa ubicació parades que 
venguin productes similars. 

3. Les parades que s’instal·lin tindran una amplada màxima de 2 metres. 
4. Els metres lineals de les parades seran sempre nombres sencers, i en general no superarà els 8 

metres, admetent-se excepcions degudament motivades. La lona de la carpa podrà ser de color 
cru o  blanc. 

5. Entre dues parades consecutives hi haurà una separació d’1,5 metres lineal que s’haurà de deixar 
lliure d’ocupació. Queda prohibit fer qualsevol forat o cimentació al terra de l’espai  ocupat. 

6. Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o paviment i, 
sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, hauran de situar-se a una 
altura no inferior a 80 cm respecte el nivell del sòl. 

7. Les parades que necessitin energia elèctrica hauran d’instal·lar-se el seu propi subministrament, 
que haurà de complir en tot moment les prescripcions del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

8. Els vehicles de transport del gènere de les parades, podran entrar a la zona de vianants del 
passeig marítim per a la càrrega i descàrrega de les mercaderies dues hores abans de l’inici de 
l’horari de funcionament. Un cop realitzades aquestes operacions, els vehicles hauran de sortir 
d’aquest espai. No es permet l’aparcament dins de la zona de vianants del passeig. 

9. No es permet l’ús d’aparells acústics externs, com reproductors de música, connectats o no a 
altaveus o equips amplificadors, ni d’aparells de megafonia i similars. 

10. L’horari d’apertura al públic serà des de les 18.00 h. a l’01:00h. Per falta de públic o per condicions 
climatològiques adverses, es podrà recollir abans, sempre i quan s’hagi consultat als l’interlocutor/s 
i, sempre i quan la majoria dels paradistes estiguin conformes. 

 
Article  45. Objecte. 
1. El present títol regula l'ús privatiu de les avingudes, passeigs, carrers i places i d'altres béns 

municipals de caràcter públic, per a la instal·lació de les activitats prestadores de serveis. 
 

Article  46. Àmbit. 
1. Els quioscos o instal·lacions de serveis tindran com a finalitat la venda de serveis concrets.  
2.   Els quioscos o instal·lacions de venda de serveis podran ser classificats per l’Ajuntament en 

diverses categories, segons els llocs d'instal·lació i la classe o tipus de publicacions que 
constitueixin el seu objecte, als efectes de fixar el corresponent cànon de concessió. 

 
Article  47. Ubicació. 
1.   La ubicació dels quioscos o instal·lacions de venda de serveis s’autoritzarà ponderant 

discrecionalment la utilitat pública de la ocupació que se sol·licita i el perjudici que hom causa a les 
activitats similars ubicades en locals convencionals. 

2.   Es tindrà en compte, en tot cas, que els usos especials que s'autoritzin no impedeixin o dificultin de 
manera greu la normal circulació de vianants i vehicles. 
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3. Es determinen les següents zones d’ubicació de quioscos o instal·lacions de venda de serveis: 
 Servei rentat de gossos i mascotes: Barri Clot del Bassó / Marina de Cubelles (Parc del Prat de 

Cubelles)  
 Servei d’activitats aquàtiques (escola de surf, caiac, pàdel surf): Barri Clot del Bassó (Zona 

Plaça Pere Quart). 
 

Article  48. Limitació de llicències. 
1. El nombre màxim de llicències a atorgar, per a la realització de l’activitat descrita en aquest títol, 

són: 
 Servei rentat de gossos i mascotes: 1 llicència 
 Servei d’activitats aquàtiques: 1 llicència 

 
Article  49. Característiques tècniques. 
1. L'Administració municipal aprovarà models de quioscos a fi que les sol·licituds de concessió dels 

interessats s'ajustin als mateixos, excepte les variacions en cada cas permeses. 
2.   En cap cas, la instal·lació del quiosc podrà servir d'excusa per ampliar el perímetre de l'ús privat 

concedit, mitjançant la col·locació en les voreres de calaixos, cavallets i altres suports per a 
l'exhibició de publicacions. 

3.   Les autoritzacions que es realitzin en una instal·lació mòbil requeriran igualment l’aprovació prèvia 
de la corporació.    

 
Article  50. Obligacions del titular de la llicència. 
1. Respectar l'objecte de la concessió i els seus límits establerts. El concessionari podrà vendre o 

comercialitzar únicament els serveis per a que hagi estat autoritzat. 
... 
10.  Acomplir directrius estètiques i d’equipament dictades per la corporació (equiparable al serveis de 

temporada). 
 
Article 51. Objecte. 
1. El present títol regula l'ús privatiu de les avingudes, passeigs, carrers i places i d'altres béns 

municipals de caràcter públic del terme, per a la instal·lació de les activitats de venda de gelats i 
begudes en quioscos de gelats, l’activitat de venda de xurros en parades de xurreria i l’activitat 
de venda de pollastres a l’ast o rostisseria. 

 
Article 52. Àmbit. 
.... 
4. Els quioscos de pollastres a l’ast i rostisseria només podran comercialitzar aliments rostits i 

guarnicions, estant expressament prohibida la venda de begudes.  
 
Article 53. Ubicació. 
S’establiran les següents zones per a la ubicació d’activitats situades en espais de la via pública de 
Cubelles: 
 
Quioscos de gelats i begudes 
 Zona 1: Barri Santa Maria, zona rambla Pau Casals – CEIP Charlie Rivel. 
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 Zona 2: Barri Bardají, zona escoles. 
 
Parades de xurreria 
 Zona 1: Mercat no sedentari. 
 Zona 2: Barri Marítim, (excepte Plaça del Mar). 
 Zona 3: Sector Polígon Industrial Les Salines. 
 
Parades de pollastres a l’ast 
 Zona 1: Mercat no sedentari. 
 Zona 2: Barri Marítim (excepte Plaça del Mar). 
 
Article 54. Limitació de llicències 
... 
6.   El nombre màxim de llicències a atorgar, per a la realització de l’activitat de venda de pollastres a 

l’ast, són: 
 Zona 1: 1 llicència 
 Zona 2: 1 llicència 

 
Article 56. Obligacions del titular de la llicència. 

 ... 
j)  Acomplir directrius estètiques i d’equipament dictades per la corporació (equiparable al serveis de 

temporada). 
 

Article 60. 
 ... 

5. Es prohibeix acampar sense autorització prèvia als espais verds públics, així com la utilització 
d’estructures anàlogues d’acampada, restant únicament autoritzats els para-sols amb un únic 
ancoratge i una superfície màxima de 5 m² (2,5 x 2,5 m). Aquesta limitació és d’aplicació 
subsidiària a tots els espais públics del municipi. 

 
Article  65. Ubicació. 
S’establiran les següents zones per a la ubicació d’activitats de restauració situades en espais verds 
públics: 
Zona 1: Parc del Prat de Cubelles 
Zona 2: Passeig Marina de Cubelles, al costat aparcament tocant a Cunit. 

 
Article  66. Limitació de les concessions. 

 ... 
3. El nombre màxim de llicències a atorgar, per a la realització de l’activitat descrita en aquest títol, 

són: 
 Zona 1: 1 llicència 
 Zona 2: 1 llicència 

 
Article  68. Obligacions del titular de la llicència. 

 ... 
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k). Acomplir directrius estètiques i d’equipament dictades per la corporació (equiparable a les 
guinguetes de temporada). 

 
SEGON.- Suprimir els articles 69 a 79 “Títol  7. Ordenació de les instal·lacions de 
terrasses i/o vetlladors a Cubelles” atès que aquesta regulació ha estat objecte d’una 
ordenança pròpia i adequar la numeració de l’articulat. 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública el present acord i l’expedient pel termini de 
30 dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari ARA i al web i E-
tauler de l’Ajuntament.  
 
QUART.-Transcorregut l’esmentat termini elevar al Ple proposta amb les al·legacions i/o 
reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de l’aprovació definitiva, si s’escau. En 
cas contrari, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament, sense necessitat de 
posterior acord. 
 
CINQUÈ.- Publicar íntegrament l’Ordenança un hagi estat aprovada definitivament, en 
el Butlletí Oficial de la Província i anunci indicatiu en el DOGC. No entrant en vigor fins 
que no s’hagi acomplert el termini establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril.” 
 
 
El Sr. Mudarra diu que es proposa actualitzar aquesta Ordenança per a adequar-la a 
la realitat actual del municipi. Indica que els canvis més significatius són per una banda 
l’ampliació o reducció d’algunes activitats i serveis a la via pública, entre elles 
augmenta una guingueta, es redueixen dues casetes de gelats i una parada de 
xurreria, s’inclouen dues llicències de venda de pollastres a l’ast, s’afegeix una 
llicència de servei de rentat de gossos i s’inclou un servei d’activitats aquàtiques. 
Comenta que la regulació d’aquestes activitats permetrà treure el concurs públic per a 
la seva explotació. Per altra banda, continua, es regulen les zones de venda 
d’artesania, afegint una zona al Passeig de la Marina, i la prohibició d’acampada en 
espais públics i platges. Demana el vot favorable dels grups. 
 
La Sra. Martínez lamenta que no s’hagi treballat aquest punt amb l’oposició. Diu que 
no saben amb quin criteri es destina una sola llicència al rentat de gossos o activitats 
aquàtiques, o bé se’n treuen d’altres. Els sobta que l’article 60.5 estableixi que no es 
pot acampar als espais públics sense autorització perquè entenen que d’això es 
desprèn que amb autorització sí que és possible. Considera que queda tot de manera 
molt anàloga com per exemple l’article 46., que parla de instal·lacions de venda de 
serveis, concepte, diu, molt ampli, i estableix que es podran classificar en diverses 
categories, que no s’especifiquen. Per tot l’exposat votaran en contra. 
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El Sr. Pérez diu que no veu clares ni motivades aquestes modificacions  i que no s’han 
consensuat amb l’oposició. Afegeix que a l’informe no es raona perquè es treuen 
algunes llicències i d’altres s’amplien i que no hi ha un Pla de com volem el municipi. 
Per aquests motius, diu que votarà en contra de la proposta. 
 
La Sra. Soler diu que al Clot del Bassó hi ha un terreny de l’Ajuntament al qual s’estan 
fent activitats que desconeix; que va trucar al regidor per a demanar informació sobre 
això i encara espera la seva resposta. Afegeix que alguns regidors de l’oposició van 
entrar una instància perquè contestessin per escrit però que tampoc es va fer  i  que té 
entès que aquesta activitat és de caravanes. Finalment, diu el PP votarà en contra per 
manca de transparència. 
 
L’alcaldessa diu que si no li han contestat és perquè no deuen de tenir la informació 
recopilada. 
 
La Sra. Soler creu que el govern no té interès en contestar. 
 
El Sr. Grau diu que és evident que cal fer una actualització al cap de 10 anys a partir 
dels canvis en el teixit econòmic del municipi però que els falta saber els criteris que 
han motivat alguns dels posicionaments; que no els queden clares la determinació de 
les ubicacions, que es focalitza en unes activitats que no obren nous camins a 
qüestions que no tinguem. Comenta que no hi ha una línia marcada que aquesta 
Ordenança hagi de complir i considera que podria haver-hi un treball més conjuntat 
amb el sector. Afegeix que no entén perquè només s’estableix la publicació de 
l’Ordenança al Diari Ara i es discriminen altres diaris sense fer referència a cap mitjà 
de premsa comarcal. 
 
El Sr. Mudarra explica que aquesta modificació respon a una actualització del que 
tenim actualment amb aquests serveis; que algunes de les coses que s’han eliminat és 
perquè no s’estan utilitzant aquests espais i que el criteri és tècnic i ve del 
funcionament del dia a dia. Afegeix que l’Ordenança es pot tornar a modificar en el cas 
que arribi una proposta d’algun comerciant que es consideri interessant per al veïnatge 
i per a dinamitzar econòmicament el municipi. Quant a la intervenció de la Sra. Soler, 
indica que el tema que ha exposat no es contempla en aquesta Ordenança i que si té 
algun dubte el pot formular a l’apartat de precs i preguntes i li contestaran;  que aquest 
tema va estar en exposició pública durant un temps i es va atorgar a aquesta persona 
interessada. 
 
El Sr. Ardila confirma que va ser amb ell amb qui va parlar la Sra. Soler i que no és 
cert que ell no li expliqués el que es feia en aquell espai, que la Sra. Soler va demanar 
que es fes una Junta de Portaveus perquè s’expliqués aquest tema i que ell es va 
comprometre a transmetre-ho a l’alcaldessa, cosa que va fer en una Junta de Treball . 
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El Sr. Grau indica que a l’informe apareixen alguns fragments tatxats, com en el cas 
dels articles 50 i 53, i demana que quedi constància de si són punts que s’inclouen o 
no. També demana saber per què alguns serveis es contemplen en alguns sectors i en 
d’altres d’equipaments similars no. 

El Sr. Mudarra aclareix que els punts que apareixen tatxats són els que s’eliminen 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de la Sra. Romero), 3 vots en contra (1 
del PP, 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC) i 3 abstencions (1 del PSC i 2 de 
Cubelles Sí Es Pot). 

REGIDORIA D’EMPRESA, EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ 

12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL VISTIPLAU A LA PROPOSTA PRESENTADA 
D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE TAXI MUNICIPAL PER 
L’ANY 2018 PRESENTADA PEL COL·LECTIU AFECTAT 

En data 6 de febrer de 2018 i registre d’entrada núm. */*, ***, en representació dels 
taxistes de Cubelles, va presentar  instància, d’acord amb les reunions mantingudes 
amb la regidoria i l’alcaldia, per a que l’Ajuntament procedeixi a donar el vistiplau i a 
l’aprovació de la revisió de tarifes per l’any 2018 que comportarà l’equiparació 
comarcal de tarifes. Sent necessària l’aprovació de l’Ajuntament, d’acord amb la 
normativa vigent, per a que la Comissió de Preus de Catalunya del Taxi procedeixi a la 
seva autorització definitiva. 
 
Atès que la modificació d’aquestes tarifes responen a l’equiparació i harmonització de 
tarifes amb la resta de tarifes de la comarca, per a poder implantar un àrea de 
prestació conjunta del servei d’autotaxi a la comarca del Garraf, extrem, que 
comportarà un millor servei pels usuaris i una oportunitat pels taxistes de la comarca.  
 
Atès que l’art. 31 de la Llei Catalana del taxi 19/2003 recull que “la determinació de les 
tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ha d’ajustar a la normativa vigent en 
matèria de preus i que les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del 
servei i han d’assegurar un benefici empresarial raonable.”  
 
Vist l’article 32, que estableix al seu apartat 1r i 3r que els titulars de les llicències del 
taxi dels municipis de més de cinc mil habitants, hauran de disposar d’aparell taxímetre 
al seus vehicles de servei d’autotaxi i que aquests tindran implementades les seves 
corresponents tarifes urbanes (autoritzades pel seu Ajuntament, com a autoritat 
atorgant de les llicències i si s’escau, la Comissió de Preus de Catalunya) i 
interurbanes; 
 
Vist que en data 17 de febrer de 2015, el Ple de la Corporació va Informar 
favorablement sobre la sol·licitud d’aprovació de les tarifes pels taxistes que ho van 
demanar així com, la seva tramesa a la Comissió de preus de Catalunya per a la seva 
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autorització que a continuació es descriuen i que no han estat modificades fins a la 
data. 
 
Vist l’informe favorable emès pel coordinador de desenvolupament local (cdl núm. 
25/2018 de data 06 de febrer) en el que s’indica que la petició compleix els requisits 
establerts i que procedeix ajustar les propostes d’augment de tarifes pel quilometratge. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de febrer de 2018. 
 
Vist allò que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i el Decret 149/1988, de 
28 d’abril sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, aquesta 
regidoria proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Informar favorablement les tarifes al municipi pel servei de taxi següents: 
 

TARIFES DEL SERVEI D’AUTOTAXI CUBELLES 2018 

 
Tarifa 1  
Diürna 

Tarifa 2  
Nocturna, dissabte i diumenges 

Baixa de bandera 3,05 € 3,85 € 

Km. Recorregut 1,30 € 1,65 € 

Hora d’espera 19,25 € 24,10 € 

Avís telefònic 0,95 € 0,95 € 

Maletes i animals domèstics 0,95 € 0,95 € 

Vehicle 7 places (> 4 passatgers) 2,10 € 2,10 € 

 
SEGON.- Trametre el present acord i còpia de l’expedient a la Comissió de Preus de 
Catalunya, per a la seva aprovació. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a ***, ***, *** i ***, a la Comissió de preus, i 
comunicar-ho al servei gestor i als Serveis Econòmics de la Corporació pel seu 
coneixement.” 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat de membres de la 
corporació. 

El Sr. Pineda explica que el mes de febrer ell mateix i l’alcaldessa van tenir una reunió 
amb els taxistes, a petició d’ells, a la qual els van demanar una regulació de les tarifes 
de taxi, cosa que no es feia des de febrer de 2015. Afegeix que també buscaven 
aplicar una tarificació conjunta amb els taxistes de Vilanova i St. Pere de Ribes i poder 
donar servei no només als usuaris de Cubelles. 
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La Sra. Martínez diu que donaran suport a la proposta perquè és avantatjós pel 
conjunt de municipis i per a Cubelles en concret perquè en moments de molta 
afluència es pot donar aquest servei de manera global. 

La Sra. Soler diu que hi votaran a favor. 

El Sr. Tribó diu que aquestes tarifes no s’actualitzen des del 2015 i que és una 
manera d’equiparar-es a les dels taxis de Vilanova i St. Pere. Comenta que els taxistes 
de Cubelles els han transmès que no estan d’acord en pagar 21 € per a tenir el 
calendari de festes locals o pagar 200 € anuals per a poder fer la seva activitat. Indica 
que el seu partit votarà a favor perquè és bo homogeneïtzar les tarifes. 

El Sr. Grau diu que li semblen una bona idea els criteris que impulsen aquesta 
motivació i que és bo per als professionals d’aquest sector. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat de membres de la 
corporació. 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Écija 

13.- ALTRES TEMES  
 
13.1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT 
PENEDÈS-GARRAF I L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PER L’ESTUDI DE LA 
IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

 L’Ajuntament de Cubelles té l’objectiu de canviar l’actual sistema de recollida de 
càrrega posterior de residus pel sistema de recollida bilateral a tot el municipi amb la 
finalitat de millorar la recollida i avançar cap als objectius de recollida selectiva marcats 
pel PRECAT (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya) per als propers anys. 

El municipi de Cubelles exerceix la competència de gestió de residus sòlids urbans a 
través l’entitat local MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF, la qual disposa de mitjans 
personals i materials especialitzats en la matèria, i de l’experiència en la gestió tècnica 
de la recollida selectiva de residus i també del coneixement del nostre municipi, per tal 
de dur a terme la contractació i el seguiment de l’estudi previ que imprescindiblement 
s’ha de realitzar per poder dimensionar i dissenyar aquest canvi de la forma més 
adequada a les necessitats del municipi i complir amb l’objectiu de millorar la qualitat 
tant del servei com dels residus recollits. 

Atès l’informe de la tècnica de Medi Ambient 13.5.2-08/2017, de data 05.12.2017. 

Atès l’informe de Secretaria núm. 16/17, de data 28.12.2017. 

Atès l’informe de la Intervenció Municipal núm.  6/2018, de data 14 de febrer de 2018. 
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Atesa la diligència de fiscalització núm. 17/2018, de data 15 de febrer de 2018. 

Atesos els articles 4.1 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en concordança amb els articles 177 i 178 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, 55 i 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 60 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

Primer.-  Encarregar a la Mancomunitat Penedès-Garraf la realització d’un estudi de la 
implantació d’un  nou sistema de recollida d’escombraries. 

Segon.-  Aprovar la despesa de 8.025,00 € (IVA inclòs), considerada com a 
manteniment, imputada a la partida pressupostària 40.1621.46304 (RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES) i amb document comptable (AD) amb número de referència 
22018000005 i data 23 de gener de 2018.  La Mancomunitat Penedès-Garraf 
elaborarà i entregarà aquest estudi durant l’anualitat 2018. 

Tercer.-  La formalització es realitzarà un cop acceptat l’encàrrec per la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, mitjançant la signatura del conveni que s’annexa i forma part del 
present acord i que haurà de ser publicat al BOP i al Portal de Transparència. 

Quart.-  Facultar a l’Alcaldessa Presidenta per la plena execució dels presents acords, 
i en concret per la signatura del conveni, si escau. 

Cinquè.-  Notificar aquests acords a la Mancomunitat Penedès-Garraf, i comunicar-los 
als Serveis Tècnics municipals, als Serveis Jurídics, a Secretaria i a Tresoreria-
Intervenció per al seu coneixement i efectes. 

Sisè.-  Nomenar responsable del conveni a la tècnica de Medi Ambient.” 

Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC-
11 RCAT, 2 d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del  PSC, 1 del PP, 1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de la Sra. Romero), cap vot en contra i 3 abstencions (2 de Cubelles Sí Es 
Pot i 1 de Cubellencs-FIC). 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Écija. 

El Sr. Hugué justifica la urgència explicant que per motius de tràmit administratiu no 
va arribar a temps per passar per l’anterior sessió. Considera que amb la implantació 
d’aquest nou sistema, amb la compra d’uns contenidors als quals hi haurà totes les 
fraccions, tindrem més eficàcia i eficiència en el servei i explica que aquesta proposta 
parla de l’estudi previ a la implantació, el qual establirà on són els millors llocs per a 
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situar els contenidors. Afegeix que la implantació d’aquest nou sistema serà durant 
aquest any, abans o després de l’estiu. 

La Sra. Martínez explica que s’han abstingut en la votació de la urgència perquè no és 
de rebut emparar-se en el que triguen els informes i que s’hauria d’haver fet amb 
temps suficient. Comenta que espera que els 8.000 € que costa l’estudi siguin ben 
emprats i això sigui una bona aposta per a millorar aquest servei però pregunta com 
quedarà recollit això en el pressupost del 2018 si l’informe encara no estarà fet. Diu 
que Cubellencs donarà suport a la proposta i que espera que l’estudi no quedi en un 
calaix. 

El Sr. Pérez es queixa per la manca d’informació i també diu que passar de 300 punts 
de recollida a 100 no és garantia de que hi hagi una millor recollida. Explica que a 
l’Agència Catalana dels Residus han estudiat diversos municipis que han fet el canvi al 
sistema Easy i que no tots han millorat, n’hi ha que han empitjorat o que s’han quedat 
igual perquè considera que no es tracta de canviar només el sistema de recollida sinó 
que cal canviar la mentalitat i la forma de fer. Afegeix que aquest canvi comporta una 
reversió dels camions etc. i pregunta què es farà amb això. 

La Sra. Soler diu que votaran a favor de la proposta i considera que aquest canvi 
funcionarà. 

El Sr. Tribó creu que s’hauria de fer servir un criteri ecologista, incentivant la recollida 
selectiva malgrat també considera que el problema es estructural i ve d’un excés de 
consum. Diu que l’estudi s’ha de fer i que s’ha de perseguir aquest objectiu perquè la 
situació actual és insostenible. 

El Sr. Grau diu que aquest és un tema molt delicat per la necessitat de millora dels 
recursos i perquè s’ha d’evolucionar en la millora d’una conscienciació del que suposa 
la gestió dels nostres propis residus. Conclou donant suport a l’estudi i afegeix que li 
consta que el regidor i l’equip de Medi Ambient tenen un especial interès en intentar 
corregir aquesta situació. 

El Sr. Hugué puntualitza que aquest no és un estudi de costos sinó d’implantació, que 
els costos ja els tenen perquè s’ha fet prèviament. Comenta que els regidors tenen 
l’avantprojecte de pressupost des de fa aproximadament una setmana per a què 
puguin fer les aportacions que considerin i que hauran percebut que hi ha un 
increment del cost en la recollida d’escombraries perquè es canvien tots els 
contenidors del municipi i es posaran 100 contenidors que contindran totes les 
fraccions. Reitera que l’informe que es demana és sobre les ubicacions d’aquests 100 
contenidors. Explica que els cost incrementarà en uns 200.000 € més l’any recordant 
que amb el que cada ciutadà i ciutadana paga es cobreix únicament un 80% del servei 
amb la qual cosa amb aquest increment es cobrirà menys. Comenta que apart de la 
recollida s’ha de pagar un cànon a l’Agència de Residus, que cada cop s’encareix 
més, i que és important una conscienciació col·lectiva per a consumir d’una manera 
diferent a com ho hem fet fins ara. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 16 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de  
PP, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero) cap vot en contra i 1 abstenció de 
Guanyem Cubelles. 

 
IV. PART DE CONTROL  
 
14.- MOCIONS  
 
14.1.- MOCIÓ PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS 
CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS PRESENTADA PELS 
GRUPS MUNICIPALS UC 11-RCAT, ERC, ICV I CIU 

El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant 
en risc el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.  

A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix que 
el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l’Estat l’IVA 
corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són 
subvencions vinculades al preu del producte.  

Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des 
d’Esquerra Republicana vam aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de 
contractes del sector públic per introduir esmenes que modifiquen l’articulat de la Llei 
de l’IVA, evitant precisament aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri 
d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i tindrà efectes amb l’entrada en vigor de la Llei 
de contractes del sector públic, al mes de març del 2018. 

Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que 
van de l’any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació 
públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la seva 
sostenibilitat econòmica. 

La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat 
que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de Mitjans de 
Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que reben ajuts 
públics.  

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Cubelles 
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 
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Primer. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals 
catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació 
forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA. 

Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a 
lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir 
recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural. 

Tercer. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats 
afectades en la defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya. 

Quart. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat 
a càrrec del Govern espanyol.  

Cinquè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, als grups polítics al Parlament 
de Catalunya i a les entitats municipalistes.” 

La Sra. Pérez explica la proposta i afegeix que fer gran un poble passa per 
subvencionar el seu ensenyament i sobretot la seva cultura. 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Ardila. 

La Sra. Martínez diu que estan d’acord amb el concepte bàsic de la moció perquè 
l’abonament de l’IVA no s’apliqui amb efecte retroactiu però que no estan d’acord amb 
barrejar-ho amb criteris polítics com quan es parla del frau fiscal.  

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila. 

La Sra. Martínez comenta que si la moció es cenyeix exclusivament a reclamar el 
tema de l’IVA votarien a favor però no tal i com es presenta ara. 

El Sr. Pérez, quant a l’acord primer de la moció, diu que hauria d’anar més enllà 
d’algunes entitats catalanes i incloure també altres ens com els organismes que 
gestionen el transport públic i els centres d’investigació científica. 

En relació al segon acord manifesta que hi estan totalment d’acord i destaca l’afany 
recaptatori sense seny del Sr. Montoro. Seguidament, de l’acord tercer, comenta que 
estan disposats a treballar amb totes les entitats afectades sense discriminar si són o 
no de Catalunya. Finalment diu que no entenen perquè figura l’acord quart en aquesta 
moció si la Generalitat no té competència en l’IVA encara que, puntualitza, estan 
d’acord amb el seu contingut. 

La Sra. Soler diu que votarà en contra no perquè no vulgui que tornin l’IVA sinó per 
les formes. 

El Sr. Tribó diu que aquesta moció és el camp de batalla entre dos nacionalismes, 
l’estatal del PP i els independentistes catalans; que Montoro aprofita la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de març de 2014 per a aplicar un canvi 
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legal a les subvencions i l’IVA aplicable i enfonsar TV3 que és el buc insígnia de 
l’independentisme, malgrat la moció, afegeix, no parla de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals de Comunicació i n’hauria de parlar. 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda. 

Explica que a banda de la jurisprudència europea també hi ha la Llei de Contractes del 
Sector Públic, que diu que les institucions culturals estan exemptes d’IVA. Per aquests 
motius i, com que considera que la moció omet quina pot ser la solució, proposa les 
esmenes següents: al primer acord demana afegir la paraula “estatals” per a què no es 
parli només d’organismes catalans, exigeix treure l’acord quart i canviar-lo pel següent 
redactat: “Demanar a la Direcció General de Tributs que faci una interpretació de la 
Llei de Contractes del Sector Públic donant efectes retroactius”.  

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda. 

Comenta que estarien d’acord amb els acords segon i cinquè i que a  l’acord tercer 
l’expressió “treballar conjuntament amb la Generalitat” els sembla un concepte 
indeterminat. Conclou dient que només votaran a favor si s’accepten aquestes 
esmenes. 

El Sr. Grau està d’acord en que hi ha una diversitat de temes que es barregen i que 
l’objectiu principal és fer aquesta reclamació a favor del sector de la cultura. Demana 
que es faci l’esforç d’incloure alguna de les propostes que s’han fet o bé dividir la 
moció i afegeix que seria més clar i que demanaria l’aixecament del 155. 

L’alcaldessa diu que els regidors tenen la moció des de dimarts passat i que es 
podrien haver fet aquestes aportacions abans del Ple. 

La Sra. Pérez s’adreça al Sr. Tribó i diu que la realitat que s’està demanant que es 
torni a la normalitat no és la de la resta d’Espanya sinó la de Catalunya i que la realitat 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no és la de la resta d’Espanya, per 
la qual cosa no acceptaria l’esmena del primer punt. Considera que la moció s’ha 
redactat per unes persones professionals que veuen que es poden dur a bon terme 
tots els acords. Seguidament, quant a les paraules del Sr. Grau diu que és irrisori que 
demani l’aixecament del 155 quan el seu grup el va fer possible. 

El Sr. Grau diu que l’únic representant del PSC al Senat aquell dia, el president 
Montilla, no va votar a favor de l’aplicació del 155. 

La Sra. Pérez respon que després d’aquell dia hi ha molta gent que es va donar de 
baixa però que el Sr. Grau no ho ha fet. 

Es sotmeten a votació les esmenes i no s’aproven per 11 vots en contra (4 d’UC-11 
RCAT, 2 d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de la Sra. Romero), 3 vots a 
favor (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 del PSC) i 2 abstencions ( 1 de Guanyem Cubelles i 
1 de Cubellencs-FIC). 
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Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de Guanyem Cubelles), 3 vots en contra 
(2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 del PP) i 3 abstencions (1 del PSC, 1 de Cubellencs-FIC i 
1 de la Sra. Romero). 

15.- ALTRES MOCIONS 
 

15.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DE  
L'AJUNTAMENT  DE CUBELLES PER ESTABLIR  UN SISTEMA PÚBLIC DE 
PENSIONS AMB  MAJOR CAPACITAT  DE REDISTRIBUCIÓ 1 REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS 

D'acord i a !'empara d’allò previst al Reglament d'Organització, Funcionament i 
Regim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la 
consideració del Ple la següent MOCIÓ. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El  Sistema  Públic  de  Pensions  constitueix  la  política  pública  amb  major   
capacitat  de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%Les polítiques del PP 
representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seves 
polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill la  sostenibilitat 
econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i 
creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder 
adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de 
l’esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. 1 
tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant 
unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP esta 
preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema Públic de 
Seguretat Social. 

 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder 
adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat 
serà capaç; de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia 
en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui 
proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança 
gairebé absoluta per part de la joventut en que algun dia puguin contribuir i ser 
protegits pel sistema. 
 
El PP esta laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la 
Seguretat Social a un espoli permanent. 

 
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha 
passat de disposa r de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 
milions d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del 
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préstec de 10.192 milions d'euros de l'estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades 
del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En 
definitiva, s'han necessitat fons  per import de 93.251 milions d'euros addicionals a 
les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012-
2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc de plantejar 
mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social , ha decidit seguir 
endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros 

 
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de !'estructura financera de la Seguretat 
Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una 
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les 
majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués 
estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves 
aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb 
aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment 
buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst. 
 
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en 
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i 
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que 
donin estabilitat al sistema. 
 
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social 
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de 
la Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir 
el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg 
social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i 
ocupació de qualitat; i establint una font complementaria de finançament de les 
pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn. 

 
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de 
pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els 
ingressos del sistema. 

 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Cubelles presenta per a 
la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ instant el Govern 
d'Espanya a: 

 
MOCIÓ 

 
1.Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de 

la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, 
de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social. 
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2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les 
mateixes d'acord amb l'IPC. 
 
3.Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà 
les pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida de la cohort 
corresponent a partir de 1'1de gener de 2019. 
 
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de 
l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents  
entre d'altres: 
 
a)Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). 
Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de 
bonificacions i a càrrec dels PGE 
 
b)Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la 
mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics . 

 

5.Incrementar els ingressos del sistema: 
 
a)Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, 
amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els 
ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, 
com ara nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. 
Pensem que si tota la societat espanyola ha contribui.t al rescat de les entitats 
financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de 
pensions. 
 
b)Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social 
 

6.Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de 
Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a 
la disposició de fons amb caràcter anual. 

 
7.Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa 
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones 
(dèficit de gènere): 

 
a) Aprovació d'una Llei d’Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant 
de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes . 

 
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 
d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra 
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pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de 
manera majoritària  les dones. 
 
8.Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un 
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust 
d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitja termini i fins a finals dels anys 40 del 
segle XXI. 
 
9.Fer arribar aquests acords al  Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a I ‘Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent gran del municipi. 

 
El Sr. Grau indica que presenta aquesta moció per a garantir el poder adquisitiu de les 
pensions i que permeti fer-ne l’actualització a través del barem de l’IPC. 
 
La Sra. Martínez diu que estarien d’acord amb la part central de la moció, la 
preocupació pel tema de les pensions, però demana deixar-la sobre la taula per a 
treballar-ne una de consensuada per tots els regidors. 
 
El Sr. Pérez diu que hi ha hagut vàries reformes de les pensions però l’únic que s’ha 
aconseguit és rebaixar-ne el poder adquisitiu; que l’economia creix i que la taxa d’atur 
ha baixat a Catalunya però les pensions no es recuperen. 
 
Afegeix que els salaris han disminuït un 6% entre el 2012 i el 2016 i que això ens situa 
a nivell de pobresa en el tercer lloc de la Unió Europea. Destaca també l’alta 
temporalitat, indicant que a la comarca del Garraf per a abaixar l’atur en 843 persones 
han calgut 46.000 contractes. Continua dient que no es pot obviar que el PSC va ser 
còmplice de la situació actual, que al 2010 va congelar les pensions, va fer una 
reforma laboral que va precaritzar les condicions dels treballadors i treballadores i va 
reduir el salari dels treballadors públics en un 5%. 
 
Comenta que a Cubelles, al voltant d’un 25% de les persones censades són 
pensionistes, que moltes d’aquestes pensions ajuden a subsistir a d’altres familiars 
que estan en situació d’atur o precarietat i pregunta què serà de l’economia de la 
nostra vila sense aquest 25%. Conclou dient que cal una resposta clara, unida i 
pública i que hi ha alternatives per a garantir unes pensions públiques dignes. 
 
El Sr. Pineda diu que estem en un país amb un mercat laboral precaritzat i que tenim 
unes pensions molt baixes que en alguns casos estan mantenint també a familiars 
directes dels pensionistes per la qual cosa valora que es presentin aquest tipus de 
mocions. 
 
La Sra. Soler diu que està d’acord amb la Sra. Martínez en deixar la moció sobre la 
taula i poder treballar-la entre tots. 
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La Sra. Di Stefano recorda que al novembre Unidos Podemos va presentar una 
proposta no de Llei per a millorar les pensions que després, diu, el Secretari General 
del PSOE es va fer seva però que no s’oposaran a aquesta moció. 
 
Considera que aquest sistema de pensions no funciona, que potser s’hauria de 
començar a debatre el tema de la renda bàsica així com nous models d’adquirir 
aquests drets perquè potser hi ha col·lectius que no aconsegueixen cotitzar el suficient 
i estan en risc d’exclusió social o directament exclosos. 
 
Destaca el punt 7 de la moció que reconeix la bretxa salarial entre homes i dones i 
recorda que s’apropa el dia 8 de març i que hi ha vaga laboral i manifestacions 
convocades però que no sap si a Cubelles es fa alguna cosa. 
 
La Sra. Pérez, adreçant-se al Sr. Grau, diu que és un bon estratega i que està molt bé 
que el PSC torni als seus orígens aparentment. Afegeix que si l’hagués presentat amb 
temps a la Comissió Informativa s’hi haguessin adherit i indica que hi votaran a favor. 
 
El Sr. Hugué considera que aquesta és una moció amb ideari polític. Seguidament 
exposa que la bossa de les pensions ha passat de tenir 60.000 milions d’euros a 
aproximadament 8 milions i que el Pacte de Toledo està aturat; que és una evidència 
l’envelliment poblacional que tenim i per altra banda l’augment de l’esperança de vida. 
Afirma que hi ha dos grans pilars a l’hora d’abordar el problema de les pensions. La 
primera és la reforma del mercat laboral i indica que la duta a terme pel PP ha fet que 
cada vegada les cotitzacions siguin menors. La segona seria fer polítiques actives 
d’incentivació de la natalitat per a tenir més base poblacional. Conclou dient que, tot i 
ser una moció de caire partidista, Unitat Cubellenca hi votarà a favor. 
 
El Sr. Grau es disculpa per no haver pogut assistir a la Comissió Informativa. 
Seguidament diu que el seu grup no té cap interès en que la moció s’aprovi de manera 
forçada o que es tingui alguna recança amb el tema partidista. Diu que el Sr. Pérez té 
raó quan parla de la última part de la gestió del govern socialista respecte les pensions 
però que també és cert que a l’any 89 el seu grup  va crear el fons de reserva que avui 
tindria 90.000 milions. Finalment diu que no té cap inconvenient en deixar-ho sobre la 
taula per al proper Ple traient qualsevol matís que pugui incomodar qualsevol dels 
grups. 
 
La Sra. Martínez agraeix el gest del Sr. Grau de treballar plegats sabent que 
segurament s’hagués aprovat en aquesta sessió. 
 
La secretària –a petició de l´Alcaldessa - explica que, segons el ROM, el grup 
municipal que presenta una moció la pot retirar o deixar sobre la taula sense 
necessitat de votació a tal efecte. 
 
El Sr. Grau retira la moció per a presentar-la al proper Ple en les condicions que ha 
dit. 
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La Sra. Soler agraeix al Sr. Grau que la deixi participar en aquest tema, que interessa 
a tots. 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Romero, regidora no adscrita, diu de forma literal: 
 
“Sé que existe el derecho a la libertad de expresión pero según el párrafo 4, del 
artículo 20 de la Constitución, donde se exponen las fronteras y los límites de la 
libertad de expresión y de información. Se refiere expresamente derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen, con lo cual transmito y pregunto al responsable de las 
publicaciones en la revista de Cubelles si antes de publicar un escrito podría ser 
revisado. 
 
Y como perjudicada en una de estas publicaciones voy a responder a la realizada por 
el PP. 
 
Es una lástima que la Sra. Soler y el PP en lugar de invertir el tiempo en el beneficio 
de Cubelles, se dediquen a difamar a las personas. 
 
Exijo al PP y a la Sra. Soler que aporten y enseñen las pruebas donde pueden 
demostrar que, tanto la Sra. Soler,  como el PP y *** me hayan enviado información 
política a nivel local, procedimientos, pautas a seguir….. 
 
Detallar que a *** no lo conozco en persona, tan siquiera acudió  a mi nombramiento 
oficial, que tan solo hemos mantenido dos llamadas por teléfono antes de mi 
nombramiento y con el cual mi última conversación fue por wasap  fecha 15 de 
Octubre del 2017 y el wasap era mío pidiéndole información porque nadie incluida la 
Sra. Soler se había puesto en contacto conmigo para saber qué pasos tenía que 
seguir. 
 
Por tanto exijo que aporten y enseñen dichas pruebas o me pidan disculpas 
públicamente al llamarme mentirosa y el resto de sus insinuaciones o tomaré las 
medidas oportunas por sus calumnias. 
 
Y si a comunicación con la Sra. Soler se refieren a wasaps con chistes, dibujitos, 
palomas con la bandera de España o invitación a manifestaciones y comidas, he de 
decir que esa comunicación sí que ha existido de ella hacia mí, pero no creo que sea 
la línea de comunicación de un partido político. 
 
Tras mi nombramiento la Sra. Soler ha realizado dos reuniones de partido, por 
ponerles un nombre, en la cual acudieron cuatro personas a la primera y dos personas 
a la segunda, con una duración aproximada de una hora, entonces he de decir que si 
hemos tenido reuniones, en las dos reuniones, el día anterior a los plenos, decidiendo 
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ella día y hora y sin consultar disponibilidad del resto de participantes, y sin que la Sra. 
Soler se preocupará de si me había llegado la información por parte del 
Ayuntamiento., se hablaba de los temas a tratar en los mismos y en los cuales 
teníamos distintas posturas, y tampoco se la podía contradecir ni dar opinión ya que su 
reacción era de gritos y desprecio. 
 
Las decisiones  por las cuales he abandonado el partido y que no dije por respeto, las 
detallo a continuación, visto el respeto del Partido hacia mi persona…... 
 
Primero: que nunca hemos sido un equipo, ya que todo lo ha decidido ella sola desde 
que entre como regidora. 
que no estoy de acuerdo en su línea de actuación, no me quiero sentir representada 
por esta persona. 
 
Que por parte del partido no ha habido nada de comunicación, exceptuando las 
invitaciones generales a manifestaciones y comidas. 
 
Nunca he recibido un wasap, llamada o mail, para tratar la línea a seguir en el partido 
local, ni tengo contactos ni de teléfono ni de mails del partido, excepto *** (su número 
de teléfono)y la Sra. Soler (su número de teléfono y su mail del ayuntamiento) 
 
Nadie del partido se ha dignado a explicarme el funcionamiento, los deberes y 
derechos que tenemos como regidores. 
 
Para mí la línea, postura y comportamiento del Partido Popular ha sido pésima y 
lamentable 
 
Y por todo ello he decido no formar parte de dicho equipo. 
 
Puntualizarles que el acta es personal  y según la Ley 57/2003, de 16 de diciembre  la 
figura legal de los concejales no adscritos, no puede integrarse en otro grupo tras 
dejar de pertenecer al de la candidatura por la que salieron elegidos.  
 
Si se hubieran informado de este detalle se hubieran ahorrado el gran ridículo de 
insinuar que me voy ofreciendo a otros partidos y el pedirles que me hagan el vacío.” 
 
El Sr. Baraza, com a regidor de Comunicació, explica que el text al que fa referència 
la Sra. Romero és un text publicat directament pel PP, que forma part de les dues 
últimes pàgines de la revista on cada grup municipal té llibertat per a expressar la seva 
opinió i que, evidentment, no està sotmès a cap mena de control ni censura; que, per 
tant, el que allà es redacta no és fruit d’una redacció de la revista ni dels responsables 
d’aquesta sinó el que ha expressat directament el grup del PP. 
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Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez, en relació a les obres que s’estan fent a la plaça del Centre 
Social, demana que vetllin per una bona resolució definitiva perquè en cinc anys s’ha 
aixecat dues vegades, amb el corresponent cost. 
 
2.- La Sra. Martínez prega que el govern no demori donar resposta a la instància 
2018/1912 presentada per tots els grups de l’oposició. 
 
Precs del grup municipal del PP 
 
La Sra. Soler diu que tot el que ha sortit publicat a la revista és cert , que pot aportar 
proves quan vulguin i que al mes de juliol la Sra. Romero li va demanar que la donés 
de baixa del partit. Afegeix que la Sra. Romero no ha aparegut mai per cap lloc ni ha 
preguntat res de res i que si vol denunciar que ho faci. 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó demana tots els justificants de les comunicacions i notificacions que 
s’han fet de les mocions aprovades pel Ple presentades per Cubelles Sí Es Pot, 
concretament la que fa referència al Riu Foix, la moció del TTIP, la de memòria 
històrica, la que declara el Rei i el Rei emèrit persones non grates i la de LGTBI. 
 
Precs del grup municipal del PSC 
 
1.- El Sr. Grau demana tirar endavant la comissió i l’estudi del nomenclàtor actual del 
municipi de Cubelles i proposar un pla d’actuació en els propers anys. 
 
2.- El Sr. Grau comenta que ha rebut  l’informe de Secretaria 01/2018 en relació al 
tema de les llars d’infants i diu que els agradaria que constés que hi ha una esmena 
del PSC que és la que fonamenta l’estudi i que deia “Instar la Generalitat de 
Catalunya”. Demana que es faci aquesta correcció. 
 
3.- El Sr. Grau diu que hi ha una línia de subvencions amb fons europeus, informada a 
través del consorci AOC, per a promoure la connectivitat  WIFI gratuïta als espais 
públics i insta el govern a que presenti la sol·licitud. 
 
4.- El Sr. Grau demana que es tingui una consideració especial pels mitjans de 
comunicació tant locals com comarcals a l’hora de fer difusió dels acords o edictes que 
es prenen a la corporació, i que s’expliqui quins són els criteris. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez recorda que encara no els han contestat les preguntes que van 
formular al Ple de l’octubre en relació al Survival Zombie i diu que les trasllada de nou. 
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L’alcaldessa indica que el tècnic torna a estar de baixa i que com que és un tema que 
va portar ell exclusivament no li poden respondre. 
 
2.- La Sra. Martínez demana l’informe de l’enginyer municipal 77/2017 i la diligència 
de fiscalització 639/2017 en relació al Decret d’Alcaldia  781/2017 on es contracten les 
obres de subministrament d’aigua per una guingueta de nova concessió per un import 
de 20.488,47€. També demana els informes relatius a la contractació del 
subministrament elèctric a una guingueta de nova concessió per Resolució 15/2017 de 
la regidoria d’Espai Públic i per import de 3.472,47 €. Finalment pregunta: per quines 
guinguetes de nova concessió són aquestes contractacions? 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: ens poden lliurar còpia de la diagnosi de l’estat ecològic 
de la desembocadura del riu Foix per contracte 386/2017 i import de 7.005,90 €  a la 
Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona? 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez demana saber la situació del reglament de Comunicació. Afegeix que 
ha passat prop d’un any i mig des que el govern ho va anunciar. 
 
2.- El Sr. Pérez pregunta: com està l’estudi sobre la municipalització de les llars 
d’infants que el departament d’Ensenyament va demanar a la Diputació de Barcelona? 
Ja ha arribat? 
 
3.- El Sr. Pérez recorda que fa un parell de Plens van preguntar si l’Ajuntament s’havia 
comunicat amb una persona que havia fet propostes per a millorar la mobilitat a 
Cubelles i que se’ls va respondre que es posarien en contacte amb ell, i pregunta: s’hi 
han posat ja en contacte? 
 
4.- El Sr. Pérez recorda que a principi de legislatura es va aprovar una moció per a fer 
una auditoria organitzativa a l’Ajuntament de Cubelles i pregunta: com està això? Ho 
ha demanat l’Ajuntament? Pensa fer-ho? 
 
Preguntes del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- La Sra. Di Stefano pregunta: quina va ser l’última actualització del Pla d’Igualtat? 
En relació a aquest Pla demana que s’obligui la incorporació en tots els plecs de 
condicions particulars de l’Ajuntament de la clàusula social relativa a la obligació de 
presentar un pla d’igualtat. Es fa? Si no es així, ho converteix en un prec. 
 
2.- La Sra. Di Stefano pregunta: quines actuacions s’han fet i quines estan previstes 
entorn el POUM? Demana el detall i les previsions especificant dates. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubellencs-FIC en 
el Ple ordinari del 16 de gener de 2018 

 
1.- La Sra. Martínez, quant a la tala d’arbres a diferents zones del municipi, pregunta: 
quin nombre d’arbrat ha estat tallat? Es pensen replantar en alguna zona? A què es 
deuen aquestes tales? 

Durant el 2017 s’ha procedit a la tala de 10 pins de la zona municipal del c/ Dàrius 
Huguet, 2 pins de Can Travé i 10 pins i 8 pollancres del Poliesportiu per motius de 
seguretat (s’adjunten informes).  Una altra part de l’arbrat s’ha retirat amb motiu dels 
temporals. 
 
L’Ajuntament té previst en pressupost la replantació d’arbrat en diferents zones del 
municipi.  Algunes de les plantacions del quadre següent ja s’han fet. 
 

 
  
 

2.- La Sra. Martínez pregunta: tenen acordada la data de les comparses infantils per 
al 2018? Si la tenen, quina és? Com s’ha consensuat? 
La data de les comparses infantils enguany 2018 serà diumenge 11 de febrer. Es va 
fer una enquesta consensuada amb les tres AMPA’s i va sortir aquesta data. 

3.- La Sra. Martínez recorda que van proposar ampliar l’esbarjo de la zona de la platja 
habilitada per a gossos i que se’ls va respondre que ho estudiarien, i pregunta: Ja ho 
han estudiat? Quin espai o zona, si és el cas, pensen habilitar a tal efecte? 
Inicialment, no es plantejava ampliar l’actual zona d’esbarjo per a gossos a la platja de 
Les Salines sinó estudiar en quina platja es podria permetre la presència de gossos 
fora de la temporada de bany. 
Tanmateix, poder el més adient seria plantejar noves zones d’esbarjo per a gossos en 
altres indrets que no siguin les platges (correcans). 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el motiu pel qual el policia municipal que 
guarda les entrades i sortides a l’escola Charlie Rivel ha estat desplaçat, deixant sense 
vigilància i protecció les entrades i sortides dels cursos de P3, P4 i P5? 

Plantació pruners i jardineres Residencial Les Salines

Plantació a la desembocadura del riu Foix Desembocadura riu Foix

Destoconat de soques i replantació palmeres phoenix dactilífera Pg Marítim

Plantació pins i lledoners Solar c/Jaume I, c/Pompeu Fabra i c/Rovira i Virgili

Plantació plataners Pg. Narcís Bardají

Subministrament i plantació Olivera rontonda c/Torrelletes (Corral d'en Cona)

Subministrament i plantació  moreres Local Social Corral d'en Cona

Plantació dunar autòctona Parterre Les Salines (tocant a Cunit)

Subministrament i plantació baladres 2 parterres del Residencial Les Salines

Subministrament i plantació  fitolaques Parterre Plaça Miquel Martí i Pol (Pg. de la Mar Mediterrània)

Actuació Ubicació

Subministrament i plantació  washingtònies Pg. de la Mar Mediterrània

PRESSUPOSTOS ACTUACIONS D'INVERSIÓ EN ZONES VERDES
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No s’ha deixat sense vigilància cap entrada o sortida en particular. El que s’ha fet des 
de l’inici d’aquest curs, d’acord amb la Direcció del centre, és deixar de tallar el trànsit 
pel Passeig de Vilanova a l’hora de les entrades i sortides del centre. Tanmateix, es 
van col·locar tanques metàl·liques per dirigir a les persones als passos de vianants 
existents. Els agents de la policia local que hi van a fer la protecció escolar 
(normalment 2 agents) s’ubiquen, per motius evidents,  als dos passos de vianants que 
han de suportar més flux de persones.  

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 16 de gener de 2018 
 
1.- El Sr. Pérez pregunta si hi ha hagut algun problema amb dues instàncies, la  */* i la 
*/*, que van registrar el dia 5 de desembre de 2017 demanant documentació sobre les 
pistes de tennis de Mas Trader. 
Cap problema, aquesta documentació ja ha estat lliurada. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PP  
en el Ple ordinari del 16 de gener de 2018 

 
1.- La Sra. Soler diu que s’han tallat uns 13 o 14 arbres al carrer Dàrius Huguet 
cantonada amb verge de Montserrat i pregunta el per què. 
La resposta és la mateixa que se li dóna a la Sra. Martínez. 
 
2.- La Sra. Soler pregunta: cada quant passa el camió de les escombraries per La 
Mota? Diu que hi ha molta brossa per terra i que està tot fet un fàstic 
Les freqüències de recollida d’escombraries a La Mota de Sant Pere a l’hivern són:  El 
rebuig, dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge, i l’orgànica, dilluns, 
dimecres, divendres i diumenge. 
 
3.- La Sra. Soler pregunta: què ha passat amb la fotografia del Rei de la sala de 
Plens? La pensen posar? En  porto jo una? 
L’absència de la imatge del Rei d’Espanya, tal com en una ocasió anterior va succeir 
amb la del president Puigdemont, respon a un oblit puntual de personal responsable 
de la preparació de la sala de plens. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubelles Sí es Pot 

en el Ple ordinari del 16 de gener de 2018 
 
1.- El Sr. Tribó, diu que als fanals del Pg. De la Mar Mediterrània hi ha uns suports 
amb uns passadors que estan rovellats i cedits i que hi ha un risc de caiguda important 
i pregunta: Són conformes a normativa? Estan certificats? La pòlissa de responsabilitat 
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civil contractada pel consistori inclou el risc de caiguda d’aquests artefactes? En cas 
afirmatiu,  amb quin import? 
Respecte de la pòlissa d’assegurances: l’Ajuntament disposa d’un contracte 
d’assegurança per la Responsabilitat Civil de l’Ajuntament subscrit amb la companyia 
MAPFRE. En el cas hipotètic que es planteja, aquest sinistre quedaria cobert  a través 
de la pòlissa de Responsabilitat Civil i Patrimonial de l’Ajuntament de Cubelles. 
L’import màxim que podria rebre aquesta víctima seria de 3.000.000 €, ja que és el 
límit màxim d’indemnització de la pòlissa. 

2.- El Sr. Tribó reitera la pregunta formulada al Ple del novembre en relació al Decret 
595/2017 perquè considera deficitària la resposta; diu que ell no va demanar hora per 
a consultar l’expedient sinó una resposta. La pregunta que va formular va ser: “El Sr. 
Tribó, en relació al Decret 595/2017, recurs contra l’acte d’adjudicació del contracte de 
subministrament de material d’oficina i consumibles, vol saber si es va demanar o no 
informe previ ja que considera molt greu a efectes legals la falta de capacitat per a 
contractar.” 
El procediment de contractació ja preveu en les seves diferents fases l’emissió de 
diversos informes per a constatar l’existència de tots els elements necessaris per a 
concorre a les licitacions així com la capacitat per a subscriure contractes amb 
l’Administració Pública. En aquest cas, es van emetre tots els informes pertinents per 
procedir a l’adjudicació del present contracte.  
L’adjudicatari del contracte declara sota la seva responsabilitat que disposa dels 
mitjans per a la plena execució de l’objecte del contracte considerant que els treballs 
d’impressió que porta associat el subministrament s’efectuaran amb els seus 
proveïdors. 
El recurs presentat considera que els serveis d’impressió no poden ser subministrats 
per proveïdors sinó que son serveis a subcontractar, circumstància no permesa en 
aquest contracte. 
Analitzat el recurs i consultada la normativa corresponent i la doctrina al respecte 
s’emet informe 13/2017 de data 8 de novembre de 2017 del Servei de Contractació i 
Gestió Administrativa efectuant la proposta d’estimació del recurs. 
 
3.- El Sr. Tribó en relació a la segona pregunta que va formular al Ple del novembre 
(“El Sr. Tribó diu que hi ha dos reparaments, Decrets 570/17 i 566/17, que fan menció 
a pròrrogues indegudes contra Llei i demana un informe sobre aquest dos 
reparaments. Pregunta si això és així i si és pràctica habitual.”) diu que el Govern, a la 
seva resposta, està reconeixent per escrit que violen la Llei i pregunta: Per què hi ha 
aquesta violació de la normativa en contractes menors? 
Ambdós reparaments es basen en la prohibició d’encavalcament de contractes 
menors, el referit al Decret 566/17 perquè es torna a contractar el manteniment d´una 
sèrie de programes amb l´empresa ABSIS, sota el criteri tècnic que donat que els 
programes són d’aquesta empresa únicament aquesta és qui pot fer-ne el 
manteniment; el segon referit al Decret 270/17 es justifica en la consideració per a 
l’interès de l’Ajuntament en oferir el càtering del sopar de la festa major, en el benentès 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2018_02 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

43 
 
 

 

 

que calia procedir a la licitació de l’esmentat servei, i ja s’està treballant en la 
elaboració dels plecs. 
 
4.- El Sr. Tribó, quant a la tercera pregunta formulada al Ple del novembre (“El Sr. 
Tribó demana informe de l’alcaldessa en relació als reparaments dels Decrets 620/17 
682/17. Afegeix que els imports són molt elevats) diu que, malgrat la resposta indica 
que l’informe de l’alcaldessa és potestatiu, ells l’estan demanant i que si no vol fer-lo 
volen saber el per què. 
Perquè és potestatiu. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:10 hores;  
 
       


