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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MARÇ DE 
2015, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 17 de març de 2015, a les 20:07 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. Mònica Miquel i 
Serdà, els membres següents: 
 

 Vocals: 
 
- Sr.  Francesc Xavier Grau Roig, 1r tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 2n tinent d’alcaldia 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, 5è tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sra. Prudència Carrasco Madrid, regidora del Grup Municipal Socialista 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora no adscrita 
 
Actua com a secretària la Sra. Trinidad Hernández Bordallo, secretària accidental de la 
corporació, segons Decret d’Alcaldia núm. 189/2015, de 12 de març. 
 
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Núria González Martínez, regidora d’Unitat 
Cubellenca-11-Reagrupament 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 17 DE FEBRER DE 2015 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 L’alcaldessa explica que l’Associació de Pensionistes i Jubilats Municipal 
“CIMBLANC” va presentar instància el dia 26 de febrer, en la qual es demana a 
l’alcaldia que facin arribar la carta adjunta a tots els membres de la corporació, tant al 
membres de l’oposició com als del govern, i que es faci esment al Ple. 
 
2.2. L’alcaldessa explica que el divendres dia 13 de març, va rebre una trucada 
telefònica per part del president de la Diputació de Barcelona, en la qual se li 
encarregava un projecte al municipi de Cubelles en matèria de benestar social per 
poder repartir els diners destinats al projecte entre els ciutadans i ciutadanes del 
municipi que pateixin problemes en matèria de serveis socials.  La totalitat del projecte 
és de 72.000€, informació que se li ha fet arribar a la regidora de Benestar Social –la 
Sra. Carrasco-, i en breu es tractarà el tema per veure com repartiran els diners 
adjudicats pel projectes. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA NÚM. 135 /2015, DE 23 DE 
FEBRER, PEL QUAL ES DELEGA A FAVOR DE LA SRA. PRUDENCIA 
CARRASCO MADRID LES FACULTATS GENÈRIQUES DE GESTIÓ RELATIVES A 
LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa ha emès en data 23 de febrer de 2015 el 
següent:  
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.     135 / 2015 
 



Exp. 1.2.1.2_2015_03 
 

Legislatura 2011-2015 
 

 

3 
 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 33/2013, d’11 de gener, modificat, posteriorment, 
pels Decrets d’Alcaldia núm. 260/2014, de 14 d’abril, núm. 511/2014, de 10 de juliol i 
núm. 841/2014, de 20 de novembre, s’aprova la creació de les àrees en què s’ha 
d’organitzar l’actuació municipal i s’efectua a favor dels regidors i regidores de la 
corporació una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de 
les seves respectives regidories. 
 
En sessió ordinària del Ple de data 17 de febrer de 2015, va prendre possessió com a 
regidora d´aquesta Corporació la Sra. Prudencia Carrasco Madrid. 
 
Aquesta incorporació fa necessària la modificació del règim de delegacions de 
funcions genèriques i específiques atorgada per aquesta Alcaldia a favor dels diferents 
regidors i regidores de la Corporació. 
 
Atès que aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan 
no es trobin dins dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la llei reguladora del règim 
jurídic de les administracions públiques i del `procediment administratiu comú i 21.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Per tot l’exposat, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar a favor de la Sra. PRUDENCIA CARRASCO MADRID les facultats 
genèriques de gestió relatives a la REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL i la 
REGIDORIA D’ENSENYAMENT. 
 
Segon.- La delegació general a favor de l’esmentada regidora comportarà tant la 
facultat de direcció de les regidories esmentades com la seva gestió, fins i tot la 
signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de 
resolució, siguin necessàries per la seva execució. Sens perjudici d’això, la concreció 
exacta de totes les facultats serà objecte de resolució o resolucions posteriors. 
 
Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor o regidora. 
 
Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a 
la data del present Decret i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents 
no es manifesta res en contra. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als diferents departaments de l’Ajuntament. 
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Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 136/2015, DE 23 DE 
FEBRER, PER QUAL ES MODIFICA EL DECRET DE L´ALCALDIA NÚM. 34/2013, 
D´11 DE GENER, MODIFICAT PEL DECRET D’ALCALDIA 261/2014, DE 14 
D’ABRIL, PEL DECRET D´ALCALDIA NÚM. 512/2014, DE 10 DE JULIOL, I 
842/2014, DE 20 DE NOVEMBRE, D´ESPECIFICACIÓ DE LES FACULTATS 
DELEGADES PER AQUESTA ALCALDIA A FAVOR DELS REGIDORS I 
REGIDORES DE LA CORPORACIÓ, I APROVAR L´ESPECIFICACIÓ DE 
FACULTATS DELEGADES PER AQUESTA ALCALDIA A FAVOR DE LA 
REGIDORA SRA. PRUDENCIA CARRASCO MADRID  
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa ha emès en data 23 de febrer de 2015 el 
següent:  
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.   136 / 2015 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 34/2013, d’11 de gener, modificat pels Decrets 
d’alcaldia núm. 261/2014, de 14 d’abril, núm. 512/2014, de 10 de juliol, i 842/2014, de 
20 de novembre, d’especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a 
favor dels regidors i regidores de la corporació;  
 
En sessió ordinària de data 17 de febrer de 2015, va prendre possessió com a 
regidora d´aquesta Corporació la Sra. Prudencia Carrasco Madrid. 
 
Aquesta incorporació fa necessària la modificació del règim de delegacions de 
funcions genèriques  i específiques atorgada per aquesta Alcaldia a favor dels 
diferents regidors i regidores de la Corporació. 
 
Atès que aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan 
no es trobin dins dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la llei reguladora del règim 
jurídic de les administracions públiques i del `procediment administratiu comú i 21.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Per tot l’exposat, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar el Decret de l´Alcaldia núm. 34/2013, d´11 de gener, modificat pel 
Decret d’Alcaldia 261/2014, de 14 d’abril, pel Decret d´Alcaldia núm. 512/2014, de 10 
de juliol, i 842/2014, de 20 de novembre, d´especificació de les facultats delegades per 
aquesta Alcaldia a favor dels regidors i regidores de la Corporació, i aprovar 
l´especificació de facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor de la Regidora SRA.  
PRUDENCIA CARRASCO MADRID que a continuació es relacionen: 
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
 

1. Serveis Socials. 
2. Grups d’atenció especial. 
3. Grups en situació d’exclusió social.  
4. Atenció familiar.  
5. Centres d’atenció a la Gent Gran. 
6. Establiments de convenis amb matèria de benestar, sempre que les eventuals 

aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els Pressupostos 
municipals. 

7. Polítiques socials.  
8. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de 

convenis amb entitats públiques i privades.  
9. Servei d’atenció als immigrants  
10. Establiment de campanyes de prevenció entre les diferents àrees. 
11. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
12. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 
€). 

13. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

14. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
REGIDORIA D’ENSENYAMENT: 
 

1. . Planificació escolar. 
2. Promoció d’activitats infantils. 
3. Inventari i manteniment d’edificis escolars. 
4. Participació en el sistema educatiu. 
5. Promoció de projectes educatius  
6. Establiment de convenis en matèria d’ensenyament, sempre que les eventuals 

aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els Pressupostos 
municipals 

7. Alfabetització d’adults. 
8. Ensenyament del català. 
9. Ensenyaments especials. 
10. Servei d’alfabetització d’estrangers. 
11. Cooperació en la construcció de centres docents. 
12. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
13. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 
€). 

14. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 
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15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €.   

  
Tercer. Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents 
no es manifesta res en contra, o si es fa ús de la delegació. 
 
Quart. Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
corporació. 
 
Cinquè. Publicar la present delegació al BOP, al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
Sisè.  Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la 
propera sessió que se celebri.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE  L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS DEL 
MUNICIPI DE CUBELLES 
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el 16 de setembre de 2014, va aprovar 
inicialment el Reglament de funcionament del servei de transport col·lectiu urbà de 
viatgers del municipi de Cubelles. 
 
L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 d’octubre 
de 2014, i al tauler d’edictes del la Corporació i  un cop finalitzat el termini d’ exposició 
pública  no consta la presentació de cap recurs i/o al·legació. 
 
El text íntegre del Reglament es va publicar al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona el 26 de novembre de 2014. 
 
Per aquests motius, es dóna compte al Ple de l’aprovació definitiva del Reglament de 
funcionament del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers del municipi de 
Cubelles. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
8.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMES 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. 7/15 de 10/3/15, essent 
els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 
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INFORME INTERVENCIÓ 7/15: Acords objeccions febrer 
 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

160 

Decrets Alcaldia 109, 111 i 
112/15 de 17/2/15,   així 
com ordenació de 
pagament de la nòmina 
malgrat l'existència dels 
reparaments en quan a 
valors inclosos en la 
nòmina relativa al mes de 
febrer       

NOMINA FEBRER. 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); Complements 
de productivitat específics no regularitzats - 
inclosos en DF 592/10 (es va emetre Diligència 
conjunta de Secretaria-Intervenció 1/2013); 
Pagament d'hores extraordinàries quan no 
consta acreditada realització de jornada 
ampliada per part de policia des de LPGE 2012; 
Manca d'establiment per Ple segons Informe de 
RH de criteris de productivitat de nocturnitat i 
assistència policia local així com dijous tarda. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
9.- RATIFICACIÓ PER PART DEL PLE MUNICIPAL DE LA MODIFICACIÓ DELS 
CRITERIS QUE HAN DE REGIR EL REPARTIMENT DEL COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT PER INCENTIVAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, AL 
PERSONAL QUE FORMA PART DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 19 de febrer de 2013 va aprovar 
els criteris de repartiment del complement de productivitat per incentivar la prestació 
del servei públic en desenvolupament de l’article 53.4 del Pacte de Condicions vigent.  
 
Atès que en l’aplicació pràctica del complement de productivitat del cos de la Policia 
Local s’ha evidenciat la necessitat d’adaptar-los als acords sobre jornada laboral, 
també per tal de valorar a tot el personal del col·lectiu des del primer dia prestació de 
serveis, tanmateix per tal que quedin explicats amb caràcter immediat de manera 
mensual els criteris concrets pels que es percep aquesta retribució.  
 
Atès que el dia 5 de novembre de 2014 es va celebrar una Mesa Negociadora entre 
Ajuntament i representants sindicals en la que consta proposta de negociació de 
modificació de criteris de distribució del complement de productivitat per la policia local 
de Cubelles segons l’acta corresponent. 
 
Atès que la negociació d’aquesta modificació així com el seu acord van tenir lloc en 
Mesa Negociadora celebrada el dia 17 de novembre de 2014 i que figura en l’acta 
corresponent.  
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Atès que en Mesa Negociadora celebrada el dia 1 de desembre de 2014 es confirma 
l’acord pres en la Mesa Negociadora del dia 17 de novembre de 2014. 
 
Vist l’informe de Recursos Humans número RRHH.C.P.61-2014, de 22 de desembre 
de 2014. 
 
Vist l’informe de Recursos Humans número RRHH C.P 2-2015, de 16 de gener de 
2015. 
 
Vist l’AD amb referència núm.22015000351 per un import  de 55.189,24€ a la partida 
pressupostària 14-132-15000. 
 
Vist la diligència de fiscalització núm.42/2015 de 10 de febrer. 
 
Atès que segons l’article 5.6 del Reial decret 861/1985, de 25 d’abril, pel qual 
s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l’administració local, els 
criteris de repartiment del complement de productivitat han de ser aprovats pel ple. 
 
Vist allò que diu l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 
Vist allò que diu l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de març de 2015. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD; 
 
Primer.-  Ratificar la modificació dels criteris de repartiment del complement de 
productivitat per a incentivar la prestació del servei públic al personal que forma part 
del cos de la policia local de Cubelles que han estat pactats amb la representació del 
personal, salvant el reparament  plantejat per la Intervenció en diligència de 
fiscalització núm.42/2015, de data 10 de febrer , en el següent tenor literal: 
 
“ACORD SOBRE ELS CRITERIS QUE HAN DE REGIR EL REPARTIMENT DEL 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DE LA POLICIA LOCAL EN 
DESENVOLUPAMENT DEL PACTE DE CONDICIONS I ACTUALITZACIÓ IMPORTS 
PER GRUPS DE CLASSIFICACIÓ: 
 
Entenent que els recursos humans constitueixen un element imprescindible en la 
prestació del servei públic i conscients que cal fer un esforç per tal d’incentivar i 
reconèixer la seva participació en la millora de la qualitat tant de la prestació de serveis 
i de treball dels empleats públics, com de la gestió de la Corporació, es crearà un fons 
addicional amb caràcter anual, per atendre aquestes necessitats. 
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La quantia corresponent a cada any, així com la seva distribució entre el personal 
laboral i funcionari, serà establerta per una comissió paritària composta per la 
representació legal dels treballadors/es i els representants de la Corporació, en funció 
del grau d’assoliment dels objectius marcats i el seu pagament tindrà efectes des de l’1 
de gener de cada any. 
 
Per al col·lectiu de la Policia Local s’estableixen els següents criteris: 
 

1. CATEGORIA : 
 

El complement de productivitat té una quantia màxima que varia en funció de la 
categoria del lloc de treball: 
 

a) Inspector (grup A2):  3.190,19 € 
b) Sotsinspector (grup C1): 2.900,87 € 
c) Caporal (grup C2): 1.820,02 € 
d) Agent (grup C2): 1.684,13 € ( el lloc de treball de vigilant s’assimila al d’agent 

de policia) 
 
Per arribar a assolir el 100% del complement de productivitat s’han d’assolir un mínim 
de 30 punts. Aquell personal que no assoleixi els 30 punts cobrarà l’import 
proporcional que li pertoqui en relació als punts que hagi assolit: 
 
30 punts =100 % complement productivitat. 
20 punts – 25 punts = 75 % complement productivitat. 
15 punts = 50% complement productivitat. 
5 punts – 10 punts = 25 % complement productivitat. 
 

2.   FORMACIÓ :  
 
La formació és una important eina per adquirir competències i millorar les aptituds i les 
habilitats professionals; contribueix a la millora continua de la qualitat en la prestació 
dels serveis municipals i a la millora de la professionalitat del personal funcionari en 
quant que suposa l’adquisició d’actituds i el canvi d’aquestes davant diversos 
plantejaments. 
 

2.1) Per assistència a cursos de formació i perfeccionament de manera 
voluntària. Es valorarà l’assistència als cursos formatius que promogui la 
corporació d’acord amb el pla de formació anual així com aquells cursos 
que el servei consideri oportuns:  

 
a. Almenys 1 curs  que tingui a veure directament amb el lloc de treball: 10 

punts . Són els següents: 
 

i. Violència de gènere 
ii. Regulació viària 
iii. Primers auxilis 
iv. Gestió de situacions d’emergència 
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v. Normativa en l’àmbit penal 
 

b. Almenys 1 curs que no tingui a veure directament amb el lloc de treball:  
5 punts.  
 

2.2) Per assistència a cursos de formació i perfeccionament de manera 
voluntària fora de la jornada laboral : 

 
a) Aquells cursos que tinguin a veure directament amb el lloc de treball fins 

a un màxim de 25 punts amb els següents criteris: 
 
o Fins a 20 hores: 10 punts 
o Fins a 40 hores: 20 punts 
o De 41 hores endavant: 25 punts. 

 
b) Aquells cursos que no tinguin a veure directament amb el lloc de treball: 

 
o Fins a 30 hores: 10 punts 
o Fins a 60 hores: 20 punts 
o De 61 hores endavant: 25 punts. 

 
3.  RECOLZAMENT EXTRAORDINARI A ALTRES ÀREES O ÀMBITS: 

 
Per recolzament extraordinari a altres àrees o àmbits. Es valorarà especialment: 

a. Col·laboració i control del mercat setmanal: 5 punts. 
b. Col·laboració i control d’activitats comercials a la via pública 

(terrasses, venda ambulant, etc): 5 punts 
c. Col·laboració i control en les llicències d’obres de construcció: 5 

punts 
d. Col·laboració i control en les activitats mediambientals (abocament 

de residus, etc.): 5 punt 
e. Col·laboració amb els Serveis Socials (violència de gènere, 

conflictes amb menors, etc.): 10 punts. 
 

APLICACIÓ PRÀCTICA: 
 
1. A partir del mes de gener de gener de 2015 aquests criteris seran d’aplicació 
general a tot el personal que presti serveis en el cos de la Policia Local de Cubelles, 
mentre no siguin substituïts per un altre pacte.  A aquests efectes, la nòmina del mes 
de gener de 2015 es calcularà sobre el compliment de criteris corresponent al mes de 
desembre de 2014, al mes de febrer de 2015 s’avaluarà el compliment de criteris del 
mes de gener de 2015 i així successivament.  
 
2. El departament de Recursos Humans rebrà mensualment del cap de la policia  la 
informació referent al compliment, de cada un dels treballadors del cos de la Policia 
local,  dels criteris precedents , per tal que es puguin valorar i ajustar de manera 
individualitzada l’ import a percebre al mes següent al seu compliment.  
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3. Per tal de tenir en compte el temps de serveis prestats es consideren dies efectius a 
l’efecte del còmput del període d’assistència: 
 

- Vacances 
- Assumptes propis 
- Permisos justificats 
- IT (entenent que es computarà de igual manera que els criteris adoptats per al 

còmput salarial de la  IT). 
- Reducció jornada per guarda legal (entenent que es reduirà el complement de 

productivitat, de igual manera que el salari en la part proporcional que 
pertoqui). 

- Prestació de serveis dissabtes, diumenges o festius. 
 
Es descompten els dies  per raó de: 
 

- Situacions administratives diferents de la d’actiu i comissions de servei. 
- Permisos o llicències no retribuïdes o discrecionals 
- Llicències indegudament justificades  
- Qualsevol altre absència injustificada.” 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta de Personal de l’Ajuntament de Cubelles, 
al Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Cubelles, així com a la Secretaria i la 
Intervenció, i departament de Recursos Humans, nòmines, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
El Sr. Lara explica que es tracta d’un acord amb els representants del cos de la Policia 
locals i unes modificacions tècniques. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU, 3 d’UC-11-Reagrupament, 2 del PPC, 1 de la Sra. Navarrete, regidora 
no adscrita), 1 abstenció (1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. 
 
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’OPORTUNITAT D’OCUPACIÓ DEL BÉ DE 
DOMINI PÚBLIC ANOMENAT “SALA MULTIUSOS”, UBICAT A LA MOTA DE 
SANT PERE, PER A DEDICAR-LO A L’ÚS PRIVATIU RECREATIU 
 
Vista la sol·licitud d’atorgament de concessió per a l’ús privatiu recreatiu de la “Sala 
Multiusos” ubicada a l’Av. Pompeu Fabra, 1 de Clot del Bassó, formulada per 
l’empresa Mi Havana 2014, S.L. 
 
L’esmentat ús està sotmès a concessió administrativa, donat que implica la modificació 
i transformació del domini públic, de manera que resulta d’aplicació el procediment 
establert als articles 61 a 70 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
El peticionari ha presentat, juntament amb la seva sol·licitud, una memòria explicativa 
de la utilització dels béns i dels seus fins, tal com exigeix l’article 63 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals. 



Exp. 1.2.1.2_2015_03 
 

Legislatura 2011-2015 
 

 

12 
 

 
La durada sol·licitada de la concessió és de 25 a 30 anys, i el valor del bé superior al 
20% dels recursos ordinaris del pressupost, la qual cosa determina que la 
competència per al seu atorgament correspon al Ple Municipal, d’acord amb els criteris 
indicats a la Disposició Addicional Segona, apartat segon,  del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Vistos els informes tècnics 83/14 de l’arquitecte tècnic municipal i cap dels serveis 
tècnics de data 29 de desembre de 2014, l’informe de compatibilitat urbanística de 
l’arquitecte tècnic municipal de data 30 de gener de 2015 i l’informe intern cdl 
03.02.2015 del coordinador de desenvolupament local de data 3 de febrer de 2015, 
emesos en relació a la sol·licitud i memòria esmentades. 
 
L’article 64 del Reglament de Patrimoni dels ens locals preveu que correspon al Ple 
apreciar en principi l’oportunitat de l’ocupació i, en el mateix acord, encarregar la 
redacció del projecte, essent necessari també elaborar un plec de clàusules de la 
concessió. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de març de 2015 
 
Per tot això, es  proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’oportunitat d’ocupació del bé de domini públic anomenat “Sala 
Multiusos”, ubicat a la Mota de Sant Pere, per a dedicar-lo a l’ús privatiu recreatiu. 
 
Segon.- Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció de l’avantprojecte 
corresponent i al Departament de Secretaria els plecs de condicions que regiran, si 
s’escau, la concessió. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord als serveis tècnics municipals i al Departament 
de Secretaria als efectes oportuns. 
 
La Sra. Pàmies explica que l’any 2012 l’Ajuntament va recuperar els terrenys de 
domini públic municipal on està situada l’antiga discoteca, -“sala multiusos”.  Diu que 
l’estat actual de la sala és desastrós ja que han sostret el cablejat elèctric, s’han endut 
les baranes de ferro, i inclús han calat foc dintre de l’edifici.   Des de que es va 
recuperar l’espai, s’han hagut de fer diverses intervencions, com tapiar les entrades, 
fins arranjar la tanca exterior, ja que la gent continua entrant amb el perill que suposa. 
Comenta que es van plantejar diverses opcions, com enderrocar l’edifici o refer-lo, 
però aquestes actuacions suposaven una despesa molt elevada i no es podia assumir.  
Per altra banda, eren moltes les empreses que estaven interessades en la concessió 
administrativa de l’espai, però només una empresa ha presentat per registre d’entrada 
un projecte, per a la concessió de l’espai per realitzar un ús privatiu recreatiu.  Conclou 
dient que, si s’aprovés l’ocupació del domini públic, per dedicar-lo a l’ús privatiu 
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recreatiu es redactaria un avantprojecte i uns plecs de condicions per obrir al públic 
aquesta concessió. 
 
La Sra. Martínez explica que estan a favor d’elaborar un avantprojecte per a l’ús 
privatiu i donar l’oportunitat a diverses empreses a fer ús d’aquest espai.  Diu que a la 
Comissió informativa només se’ls va lliurar la petició d’una sola empresa, tal com 
explicava la Sra. Pàmies, per a la concessió d’us privatiu d’uns 25 a 30 anys.  
Comenta que dels tres informes dels tècnics,  l’informe elaborat per l’enginyer tècnic 
és negatiu, ja que hi ha aspectes que no quedaven resolts, un d’ells és que el projecte 
no contempla ni compleix els requisits a que van adreçats aquests usos. D’altra banda, 
els tres informes sí coincideixen en el fet que l’empresa no presenta la viabilitat 
econòmica, requisit fonamental i més si es parla d’una concessió d’un espai públic per 
un període de temps tan llarg.  També diu que sorprèn que la proposta es realitzi a 
través de l’Alcaldia i no de l’Àrea de Dinamització Econòmica, ja que creu que hauria 
de ser l’Àrea impulsora de la proposta. 
 
Continua proposant una taula de treball per debatre, consensuar i elaborar 
l’avantprojecte entre tots els membres de la corporació i que cadascun pugui aportar 
propostes i veure la fiabilitat del projecte i les clàusules a què van dirigides l’ús 
d’aquest espai.  Per tant, sol·licita que es deixi sobre la taula el punt fins que es realitzi 
la taula de treball i, a partir del resultat d’aquesta, convocar concurs i que sigui 
participatiu el procés, tal i com s’ha fet en altres projectes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Grau.  
 
El Sr. Alamán diu que hagués estat precís un treball previ amb tots els grups polítics 
per arribar a un major consens o inclús a la unanimitat de la proposta.  Comenta que, a 
principi de la legislatura, a les reunions realitzades per l’equip de govern, i amb els 
portaveus municipals, el que es tractava era el disseny del tipus de municipi que 
s’havia d’establir, i com a conseqüència, del tipus d’obres i activitats que s’havien de 
realitzar.  A finals de la legislatura es troben amb l’aprovació d’un espai municipal molt 
valuós i per aquest motiu creu que s’hauria d’haver consensuat, meditat i reflexionat 
amb tots els representants polítics, assistits pels tècnics municipals.  Diu que s’està 
adoptant una actitud reactiva a la presentació d’un ús d’un espai molt ampli i que li 
hagués agradat una reacció proactiva.   
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau.  
 
El Sr. Alamán continua dient que, al tractar-se l’un espai molt interessant, podien ser 
més ambiciosos i tenir més pretensions: pensa que es podien haver valorat més 
ofertes i així poder elaborar un avantprojecte i unes bases i la posterior convocatòria 
de concurs que fossin més adients per l’espai.  Explica que és interesant dinamitzar 
l’espai que actualment es troba en un estat lamentable i, inclús, poder crear ocupació.  
Per tot l’exposat, conclou dient que el PPC s’abstindrà en la seva votació.  
 
La Sra. Fonoll diu que fa uns anys es va realitzar el canvi d’ús de denominació, 
d’hotelera a esportiva.  Comenta que des de l’Ajuntament s’hauria d’haver fet un 
manteniment més exhaustiu per no arribar a l’estat de degradació actual, ja que la 
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propietat és de l’Ajuntament.  Continua dient que UC-11-Reagrupament no tenien 
constància que s’haguessin presentat altres projectes i fa una setmana es van 
assabentar que hi havia aquest que es presenta.  Explica que donada l’envergadura 
de la proposta els hagués agradat un procés participatiu -com el del passeig Marítim-.  
Assenyala que, segons especifica l’arquitecte municipal, el projecte és incompatible 
amb el planejament actual establert, que s’han informat sobre l’empresa Mi HAVANA 
2014, SL,  i es tracta d’una empresa creada al 2014.   
 
Continua dient que UC-11-Reagrupament havien valorat el deixar sobre la taula la 
proposta, per poder estudiar el projecte, si no fos així, el seu vot serà d’abstenció, ja 
que es tracta d’un projecte molt important per aprovar-ho a dos mesos de les 
eleccions. 
 
La Sra. Pàmies contesta a la Sra. Fonoll que fins al 2012, l’Ajuntament no podia 
realitzar cap tipus d’actuació a la zona perquè la concessió de l’espai la tenia el Grup 
Marítim Metropolità i, per tant, no podien realitzar cap manteniment. 
 
L’Alcaldessa explica que s’han rebut una sèrie de queixes per part de la ciutadania 
però tant en aquesta legislatura com en les anteriors. Diu que l’estat de l’espai és  
ruïnós i que la població, diu, ha de saber que la brigada municipal ha realitzat més de 
12 actuacions i la Policia Local també ha intervingut en diverses ocasions degut a 
persones que han ocupat l’espai, per impedir que es fessin mal, ja que la 
responsabilitat, en aquest cas, seria de l’Ajuntament i d’ella, com alcaldessa del 
municipi. 
 
Continua explicant que varies empreses han estat interessades i han visitat l’espai, 
però que únicament l’empresa Mi HAVANA 2014, SL, ha presentat el projecte 
mitjançant instància per iniciar el procés.  Creu que tenen l’oportunitat d’aprovar 
l’ocupació del domini públic, independentment que faltin dos mesos per a les 
eleccions, ja que fins aleshores tenen responsabilitats.  Per tant, el que s’aprovaria és 
l’encàrrec als serveis jurídics de l’elaboració dels plecs de clàusules administratives. 
Qualsevol empresa que tingui l’ús privatiu recreatiu podrà realitzar un canvi d’imatge 
de la “sala multiusos” i que al poble de Cubelles no li suposi treure diners del 
pressupost.  Conclou dient que, un cop aprovada la proposta, es creï una comissió i es 
puguin treballar els diferents projectes que es puguin presentar. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per 6 vots en contra 
(4 d’ICV-EUiA, 2 de CIU), 9 abstencions (3 del PSC, 3 d’UC-Reagrupament, 2 del PPC 
i 1 de la Sra. Navarrete Regidora no adscrita), i 1 vots a favor (1 d’EC-FIC). 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 6 vots a favor (4 d’ICV-EUiA,  2 de 
CIU), 10 abstencions (3 del PSC, 3 d’UC-Reagrupament, 2 del PPC, 1 d’EC-FIC i 1 de 
la Sra. Navarrete Regidora no adscrita) i cap vot en contra. 
 
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT – MEMÒRIA DEL PROCÉS 
PARTICIPATIU SOBRE EL PLA D’ÚSOS DEL PASSEIG MARÍTIM DE CUBELLES 
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El Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Cubelles és el document marc que ha 
de servir per planificar, impulsar, reglamentar i ordenar la participació ciutadana en 
l’àmbit territorial. 
 
En el marc del Pla Estratègic de Participació de Cubelles durant els últims mesos del 
Departament de Participació Ciutadana en col·laboració amb el Departament 
d’Urbanisme, ha dut a terme d’un procés de participació ciutadana amb l’objectiu de 
definir els usos del Passeig Marítim (tram Riera de Santa Maria-Riu Foix) del 
municipi de Cubelles, per a la futura reurbanització de la zona. 
 
Per a l’actuació de reforma integral del passeig s’ha previs obrir espais de consulta i 
diàleg per definir tant els elements d’urbanització com paviments, mobiliari urbà i 
enllumenat públic, a part de la creació d’una nova xarxa  de clavegueram, com el 
debat per establir la tipologia del passeig, en el sentit de potenciar més o menys els 
usos de vehicles i/o vianants, comptabilitzant els dos usos principals del passeig, que 
són el residencial i el comercial. 
 
El desenvolupament del procés de participació s’ha desenvolupat de la següent 
manera: 
 

 Diagnòstic Comunitari: Un procés permanent i continu de reflexió i anàlisi sobre 
la realitat mitjançant l’anàlisi de la informació que es generi en el propi territori. 

 Responsabilitat Social: Cerca de la responsabilitat social i compromís a la 
ciutadania de Cubelles, ja sigui com a individus o com a membres d'algun grup. 

 Diagnòstic participatiu: Procés que ens ha permès identificar i explicar els 
problemes que afecten a la població, la realitat social en què intervé, en un 
moment determinat, la participació de la ciutadania de les comunitats organitzades. 

 Propostes participatives: amb el desenvolupament d’un taller participatiu on es 
convocà la ciutadania de Cubelles i es portà a terme el procés per proposar i  
consensuar els futurs usos de l’espai, partint del procés de diagnòstic participatiu. 
La devolució a la ciutadania és fonamental, és a dir, l’explicació dels resultats del 
procés de participació. 

 
L’actual fase de tancament i definició final de document-memòria de redacció definitiva 
de propostes ciutadanes i de la devolució que tancarà el procés participatiu i 
assentarà les bases per a la redacció del projecte de reforma integral del Passeig 
Marítim de Cubelles;   
 
El document-memòria del Procés Participatiu del Pla d’Usos del Passeig Marítim de 
Cubelles que es presenta a aprovació en el proper Ple del mes de març de 2015 
principalment recull les conclusions de les jornades participatives amb la ciutadania el 
passat 15 de novembre i 27 de novembre de 2014 i la valoració de la viabilitat de les 
propostes pels tècnics municipals; les sessions de coordinació de la Comissió de 
Seguiment, reunida en la sessió del passat 18 de desembre de 2014; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de març de 2015 
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Per tot l’ exposat, es proposa a la Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  APROVACIÓ inicialment el document-memòria del Procés Participatiu sobre 
el Pla d’Usos del Passeig Marítim de Cubelles,  d’acord amb el document que 
s’adjunta al present expedient. 
 
Segon.-  EXPOSAR al públic en el taller d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona aquest acord provisional durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats.  
  
Tercer.- Notificar-ho  a l’empresa CIVIS, SL, i comunicar-ho als regidors municipals,  al 
departament d’Urbanisme, d’Informàtica, Comunicació i Protocol, Radio Cubelles i a 
l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC), per al seu coneixement i als 
efectes corresponents. 
 
Quart.- Comunicar-ho als diversos departaments i àrees municipals. 
 
El Sr. Grau explica que el procés participatiu va començar al mes de novembre. Es 
presenta una proposta ambiciosa fruit de la reflexió col·lectiva de cóm hauria de ser el 
Passeig Marítim -tram del torrent de Santa Maria fins al riu Foix-,  ja que necessita una 
intervenció urbanística urgent; d’aquí que s’hagi agilitzat el procés i s’hagi treballat 
conjuntament amb els departaments d’urbanisme, les diferents àrees de l’Ajuntament i 
la participació ciutadana. Per tant, seria important el suport majoritari dels 
representants de la corporació.  Comenta que neix aquesta idea arran de l’error del 
procés de millora del nucli antic i els va fer reflexionar en el sentit que es podia 
plantejar una intervenció de l’espai urbà del municipi i qui millor que els veïns i veïnes i 
comerciants del municipi per proposar i aportar idees pel projectes del Passeig 
Marítim. Per aquest motiu, el passat dia 11 de març es va realitzar la sessió 
informativa amb el conjunt de ciutadans, associacions i comerciants, forces polítiques i 
àrees de l’Ajuntament. 
 
Continua explicant que els objectius del procés de participació són definir els usos i els 
continguts de l’espai, rebre les propostes i que sigui un espai col·lectiu adaptat a la 
pluralitat i les necessitats dels cubellencs i cubellenques, treballar aquestes propostes 
amb els departaments de l’Ajuntament, crear una comissió de seguiment que tingui per 
objecte acompanyar el procés i poder fer un control de les fases per treballar de 
manera participativa, transparent i tranversal amb totes les regidories de l’Ajuntament. 
 
Comenta que no es presenta un projecte tècnic per a la seva aprovació, sinó un 
conjunt de reflexions i recomanacions realitzades per la participació ciutadana – 
recollides més de 200-, que seran la base perquè els tècnics de l’Ajuntament elaborin 
uns projectes, per desprès, en una segona fase, la ciutadania pugui escollir quin és el 
que més s’adapta a les seves propostes i realitzar una segona votació oberta. 
 
El Sr. Grau aclareix els usos principals, continguts i recomanacions realitzades a la 
sessió informativa.  Així, s’ha plantejat, des de crear una identitat pròpia del passeig, a 
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millorar la il·luminació amb canvi de fanals eco-eficients, soterrar el cablejat elèctric i 
les comeses per on passen els subministraments, millorar el paviment –tant del 
passeig com dels carrers perpendiculars- seguint la normativa de mobilitat i 
accessibilitat, reorganització tant dels serveis d’informació turística com de les zones 
d’oci i lleure com dels parcs infantils, instal·lació de bancs i papereres, i dispensadors 
de bosses per a les defecacions dels animals, passeres de pedra, potenciar la platja, 
ja que és la més amplia i es podria dinamitzar la zona de l’aigua i sorra i col·locar 
dutxes a tots els accessos a la platja, construir un mur que protegeixi les llevantades, 
que permeti l’evacuació de les aigües pluvials, millorar els banys públics, que siguin 
oberts tot l’any, incloure un espai per la circulació de bicicletes, entre d’altres 
propostes. 
 
Conclou dient que es tracta d’una experiència molt positiva,  al tractar-se d’un procés 
obert a la ciutadania i enfocat a aquesta i que, en definitiva, la conclusió que s’extreu 
és que el procés ha demostrat la valoració de la ciutadania del seu desig de l’espai 
públic, ja que s’aspira a una major activitat al sector marítim, no tan sols a l’estiu, sinó 
també la resta de l’any.  Finalment, el Sr. Grau agraeix la participació, tant als 
representants polítics, com als veïns, comerciants i als tècnics municipals. 
 
La Sra. Navarrete felicita als veïns, veïnes, comerciants, associacions i als tècnics 
municipals que han participat en el procés per a la millora del passeig Marítim, ja que 
el resultat ha estat un document molt raonable.  Continua explicant que l’estat actual 
és lamentable i demana al Sr. Grau que el projecte no quedi en res i que es treballi 
perquè sigui una realitat.  Tenint en compte que està pendent la realització del 
projecte, li pregunta si s’han marcant unes dates per les diferents actuacions a 
realitzar; si no es així, s’haurien de fixar per poder fer realitzat totes les aportacions 
dels veïns del municipi. 
 
La Sra. Martínez agraeix la col·laboració als veïns i comerciants i associacions que 
han participat en el procés.  Comenta que s’hauria de reflexionar en relació a si ha 
hagut quelcom que ha fallat, atès que, donat el volum de població del municipi, només 
ha participat un 0,5%, i considera que aquesta causa podria ser per la desmotivació 
dels ciutadans que han participat en altres processos i no se’ls ha tingut en compte. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Ardila també felicita a totes les persones que han participat en el procés.  
Comenta que és la primera vegada que es realitza un projecte amb un procés de 
participació ciutadana, en el qual cal valorar tres aspectes: primer valorar la reflexió de 
la ciutadania, a la qual se li ha donat l’oportunitat de fer propostes recollides al 
document, i que són molt vàlides pel futur projectes del passeig Marítim.  En segon 
lloc, tot i que el tant per cent de participació no ha estat molt elevat, han participat 
persones de les diferents zones del municipi, malgrat s’haurien de buscar altres formes 
de participació perquè totes aquelles persones que no ho han fet fins ara, ho puguin 
fer, tot i així, considera que ha estat un nombre suficient.  I, en tercer lloc, que els 
futurs membres del consistori donin continuïtat al projecte i no deixin apartades a totes 
aquelles persones que han participat. 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete  
 
El Sr. Grau agraeix les aportacions dels portaveus municipals, que reflecteixen el que 
explicava en la seva exposició, ja que no es tracta d’un projecte d’un departament en 
concret, sinó del conjunt de departaments de l’Ajuntament i de la ciutadania.   
 
El Sr. Grau continua dient que es tracta d’una inversió prioritària, que no només es 
tracta d’una reforma estètica, sinó de l’adequació d’una zona que genera comerç, 
activitat comercial i empresarial i llocs d’ocupació del municipi.  En referència al 
percentatge de participació, desconeix a què es deu.  Diu que fa anys que treballen en 
processos de participació i els que han fracassat no es deuen a la manca de 
participació, sinó a la falta de consens entre els partits polítics, com ara el procés del 
Pla general, en el qual hi van participar unes 300 persones.  Proposa una continuïtat 
en el procés iniciat pel passeig Marítim, que la comissió de seguiment de veïns tingui 
participació en el procés, i continuï amb una exposició oberta dels projectes al conjunt 
de la ciutadania.  Explica que s’estan fent noves estratègies de participació,  com ara 
la comunicació, adequar les dates i horaris, espais, etc., però el volum de participació 
ha estat satisfactori donat que es tracta del primer que es realitza.  Diu que s’ha de fer 
una reflexió, tot i trobant-se en procés electoral, però s’ha de reprendre de manera 
immediata un cop passi aquest procés per part del govern que ocupi el càrrec. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza. 
 
Respecte de la continuïtat del procés, el tràmit administratiu culmina desprès de les 
publicacions oficials, -a finals del més de maig-, i un cop donada validesa amb 
l’aprovació del ple de la proposta realitzada amb el màxim consens.   
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
12.- ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
13.- MOCIONS  
 
13.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA 
INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES 
 
D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Cubelles vol 
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Un any més, hem celebrat el 8 de març, Dia Internacional dels Drets les Dones, com a 
una jornada de reconeixement de la lluita històrica pels nostres drets i per la 
igualtat d’oportunitats i de visualització de les aportacions que les dones hem fet a 
la societat. 
 
Però, malauradament, tenim poc a celebrar: les xifres demostren que la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes està lluny de ser real i que els valors patriarcals 
estan encara fortament arrelats a la nostra societat, en un moment on les polítiques 
de gener estan patint greus atacs per part dels actuals governs conservadors del 
PP a l’Estat central, i de CiU, a Catalunya.  Tots ells, intenten justificar les dramàtiques 
retallades amb l’excusa de la crisi, però els fets demostren que el motiu és ideològic. 
 
El govern del PP ha centrat la seva ofensiva contra les polítiques d’igualtat en quatre 
fronts:  eliminar els organismes específics (Instituto de la Mujer...), incrementar les 
retallades pressupostàries, i fomentar les reformes ideològiques directes 
(avortament, coeducació, coresponsabilitat  parental, ...) i indirectes (reforma laboral, 
retallades de l’Estat de Benestar...9. Això explica que durant aquesta legislatura, 
l’Estat hagi baixat 17 llocs a l’informe de bretxa de gènere que fa el Fòrum Econòmic 
Mundial. 
 
A Catalunya, el govern de CiU, amb suport d’ERC, ha centrat els seus atacs a les 
polítiques d’igualtat en retallades de serveis socials i polítiques de benestar que 
afecten principalment les dones pel seu rol social, que supleixen aquests retallades 
amb el seu treball domèstic no remunerat, i que suposa aproximadament el 40% del 
PIB català.  I mentre retallen els serveis d’atenció a les dones amb l’excusa de la crisi, 
el cost de les escoles que segreguen per sexes a Catalunya és de 24M€. 
 
Les dones només hem avançat amb governs progressistes, i molt especialment, 
governs socialistes amb polítiques transversals amb visió de gènera:  Llei d’Igualtat, 
Llei Integral, Llei de la Dependència, Llei interrupció voluntària de l’embaràs, plans 
ocupacionals d’igualtat... 
 
Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb l’empara 
legal i els recursos econòmics retallats en els darrers anys amb l’excusa de la crisi. 
 
Els i les socialistes impulsarem la Llei d’Igualtat Salarial i la Llei d’Usos del Temps per 
garantí “Cobrar el mateix i cuidar el mateix”, molt centrat en la lluitat contra la bretxa 
salarial (les dones hem de treballar 79 dies més l’any per igualar el salari dels homes i 
11 anys més per igualar les pensions) i compartir la cura familiar (es calcula que 
l’Estat, de cada 100 hores de feina remunerada, es fa 127h de treball no remunerat 
principalment realitzat per dones). 
 
És vital potenciar les polítiques de gènere per fomentar la implicació copartícip de 
tothom, homes i dones, per trencar estereotips, però sobretot, és imprescindible la 
mobilització de tota la societat per exigir als governs respostes efectives, tal i com 
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es va fer fa un any amb el Tren de la Llibertat, on milers de dones i homes vam 
manifestar-nos per demanar al govern del PP la retirada de l’Avantprojecte de Llei de 
l’Avortament.  Gràcies en part a aquesta històrica mobilització, vam aturar la 
modificació de la Llei per a la Interrupció Voluntària de l’embaràs i la salut sexual i 
reproductiva, vam fer fora l’ultradretà Gallardón i vam demostrat la ineficient gestió 
d’Ana Mato.  Encara, però, no podem baixar la guàrdia. 
 
En breu, celebrarem eleccions municipals: denunciem la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada pel PP, una llei que privatitza els 
serveis que rep la ciutadania, augmenta els costos i que obligarà els municipis a deixar 
d’oferir serveis essencials a les dones (atenció a les dones, violència de gènere, 
ajudes...9. 
 
Per tot això, i perquè en lluita contra la desigualtat de gènere, volem fets, no paraules, 
el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Cubelles presenta per a la 
consideració i l’acceptació pel Ple Municipal la següent 
 
MOCIÓ 
 

 Defensar un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere. 

 Desenvolupar plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de 
gènere en els institucions locals. 

 Continuar incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions 
municipals i en els mocions presentades en els plens reivindicant els drets de 
les dones (dret a decidir sobre el propi cos, dret a no ser prostituïdes, ...) 

 Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els recursos 
necessaris. 

 Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió 
social i pobresa, especialment de famílies monomarentals. 

 Realitzar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de 
promoció de les dones emprenedores. 

 Continuar consolidant els espais de participació de les dones. 

 Elaborar i desenvolupar polítiques per impulsar els homes cap a la igualtat i les 
noves masculinitats. 

 Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament 
de Catalunya. 

 
La Sra. Carrasco comença per agrair i felicitar a l’alcaldessa per l’obertura del centre 
d’informació i assessorament de les dones i per continuar amb el Pla d’igualtat de la 
corporació, aprovat per unanimitat a la legislatura passada, i assolir el compromís de 
treballar amb les polítiques d’igualtat.  Continua dient que el Sr. Alaman a la Comissió 
informativa li va preguntar com és que a la moció posaven a la mateixa frase dona i 
pobresa o com és que parlen de feminització a la pobresa, li contesta amb exemples, 
com que el 97% de les persones que demanen ajuts com a cuidadors i cuidadores de 
persones dependents (PIAS), són dones, i normalment aquestes dones alhora es 
veuen afectades per les retallades realitzades pel Govern Central. També posa 
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d’exemple, els casos en que les retallades, tant en educació, sanitat o serveis socials, 
estan creant un problema important a les dones; explica que des de que ella  va 
assumir les delegacions en matèria de serveis socials el passat 23 de febrer, a data 3 
de març, ha tramitat 20 expedients en matèria d’ajuts econòmics socials, d’aquests 
només 2 pertanyien a homes. 
 
Informa que s’estan elaborant unes bases en matèria de serveis socials, i que està 
previst que es pugui portar per a la seva aprovació a la propera sessió plenària. 
 
Continua explicant que l’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social a Catalunya) és una 
federació de 98 entitats, que de manera prioritària treballen amb persones amb risc 
d’exclusió social a Catalunya.  Per aquest fet, llegirà una nota de premsa del 6 de març 
de 2015 realitzada per l’ECAS: “ el gènere sovint s’obvia, malgrat ser un factor 
determinant en les desigualtats que pateix la nostra societat.  Així ho ha expressat la 
presidenta de l’ECAS, en la presentació aquest matí de l’informe “crisi, gènere i 
pobresa””.  La Sra. Carrasco fa un incís per explicar que ha lliurat, mitjançant e-mail, 
l’informe esmentat als membres de la corporació, continua llegint: “... que analitza com 
ha impactat la crisi específicament en els dones i constata que les diferències s’han 
agreujat.  El l’àmbit privat, on les dones són responsables de manera més majoritària 
de les tasques domèstiques i de cura, hi dediquen 4 hores i 14 minuts de mitja en front 
de les 2 hores 25 minuts dels homes.  La càrrega de feina ha augmentat per les 
retallades en política socials, que han traslladat a la llar, tasques que abans estaven 
cobertes pel sistema de protecció públic.  La presidenta de la Fundació Sud, ha 
subratllat que les persones cuidadores de familiars dependents són en un 83% dones, 
davant del 17% d’homes, una realitat que té un impacte directe en els trajectòries 
laborals discontinues i amb gran dificultat d’accés a llocs de responsabilitat i, fins i tot, 
a llocs de treball. El director de Càrites Diocesana de Barcelona, a constatat l’augment 
de la població de dones ateses per l’entitat i un increment especialment significatiu de 
les famílies monoparentals en un 94% dels casos són dones.  La Directora de l’Àrea 
d’Inserció Social de la Fundació Salut i comunitat, ha analitzat el deteriorament de les 
dones davant de la crisi vinculat a problemàtiques d’estrès i ansietat.  El Director de 
Sant Joan de Deu de Serveis socials, ha explicat les condicions d’especial duresa que 
pateixen les dones sense llar, entre les quals entre un 15 i un 20%, pateixen malaltia 
mental diagnosticada, repte que totes les entitats públiques trobaran en un futur.” 
 
La Sra. Navarrete pensa que en el moment que hi ha un dia dedicat a alguna cosa en 
concret, comença a ser discriminatori.  Diu que la societat la composen tant homes 
com dones, i que en el moment que pateixen un problema i necessiten ajuda en 
matèria de serveis socials, se’ls ha d’ajudar independentment del sexe.  Comenta que 
els ajuntaments han d’ajudar a tots per igual, ja que són els més propers al ciutadà i 
han de ser capaços de solucionar els problemes que pateix la societat.  Conclou dient 
que no es pot presentar una moció que barreja el dret d’avortament amb les 
necessitats socials.  
 
La Sra. Martínez manifesta que va estar present, tal com ha fet en altres 
commemoracions, a l’acte celebrat el dia 8 de març, dedicat a les dones.  Denuncia 
l’afluència massiva per la vesant política que altres anys no han assistit, i aquest any a 
l’estar en període electoral, han fet el seu recolzament a aquest dia. Creu que aquest 
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dia es van posar de manifest les desigualtats i les mancances que, lamentablement, 
any rere any, pateixen les dones.  Diu que no entrarà a debatre el manifest llegit, però 
en referència als punts de la moció, creu que forma part del treball de l’Ajuntament per 
defensar, garantir, realitzar, treballar i traslladar, que els acords exigits siguin efectius i 
es compleixin per poder dur-los a terme per part de l’Ajuntament ja que es una feina 
d’obligació dels ens locals. Conclou que s’abstindrà en la votació per no entrar en 
debat polític. 
 
El Sr. Alamán vol aclarir que la Sra. Carrasco ha presentat una moció multisectorial ja 
que barreja temes com el de les dones amb la pobresa, fet que provoca que es perdi 
l’essència de la moció. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió l’alcaldessa. 
 
El Sr. Alamán continua dient que l’exclusió social i la pobresa no és específic de les 
dones, no s’haurien de presentar en una moció,  ja que són temes que afecten a tota 
la ciutadania i no són específics d’un gènere en concret, a més, utilitza un tema en el 
qual hi hauria d’haver consens entre els membres, i l’utilitzen de forma electoralista, 
sabent que es tracta d’una moció que no la presenten com a particular sinó que els 
arriba del partit al qual representen, creada per fer electoralisme i demagògia. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió l’alcaldessa  
 
El Sr. Alamán diu el PPC recolza els drets de les dones, i que la igualtat real es 
defensa amb fets.  Explica que des de que el PP va entrar al govern central ha assolit 
el compromís prioritari de seguir amb la igualtat real.  Ha realitzat 224 mesures per 
l’ocupació, conciliació i la lluita contra la violència de gènere, el 60% d’aquestes 
mesures estan en funcionament.  El pressupost en matèria d’igualtat a augmentat un 
8%, més de 3.000 dones signen un contracte indefinit cada dia, un recolzament a 
l’emprenedoria femenina amb 42.000 assessorament i la creació de més de 7.000 
empreses.  Properament s’aprovarà un pla especial d’igualtat en l’àmbit laboral amb 90 
mesures per acabar amb la bretxa salarial.  La conciliació és un dels eixos generals 
del recolzament a les famílies perquè cap dona hagi d’escollir entre ser mare o 
mantenir la feina.  L’estratègia nacional per a l’eradicació de la violència de gènere 
també inclou mesures per a l’ocupació, aquest any s’han contractar a 1.700 dones 
víctimes.  Conclou dient que no li agrada tractar aquests temes al ple municipal, ja que 
es tracta de temes que semblen demagògics i electoralistes i no s’han de barrejar 
qüestions com la pobresa amb les dones. 
 
La Sra. Cuadra diu que CIU esta d’acord amb l’exposició del PPC, pel que fa a la 
consideració de que s’ha polititzat un tema que, en definitiva, tots podrien votar a favor, 
com és el tema de la igualtat de les dones, i en canvi, s’han tractat altres temes i s’ha 
atacat al govern de la Generalitat –  CIU, un partit conservador- que juntament a ERC, 
han hagut de realitzar retallades com a conseqüència dels diners malgastats per altres 
governs anteriors. Explica que el centre de les dones de Cubelles –únic centre de 
dones de la comarca del Garraf- s’ha finançat amb diners de la Diputació de Barcelona 
–governada per CIU-, partit que defensa les dones.  Conclou proposant que es retiri de 
la moció l’exposició de motius, ja que ataquen al govern de la Generalitat i són uns 
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motius electoralistes; en aquest cas votarien a favor de la moció, i si no es retiressin 
s’abstindrien en la votació. 
 
La Sra. Fonoll diu que UC-11-Reagrupament és un partit municipalista i estan d’acord 
amb la defensa de la lluita de les dones.  En referència a la moció, comenta, tal com 
han dit altres regidors i regidores, no estar d’acord en l’exposició de motius ja que s’ha 
polititzat, però si en els acords;  així, si s’elimina l’exposició de motius votaran a favor. 
 
El Sr. Pineda diu que el ventall de lluites que lliuren les dones és infinit, múltiple i 
complex.  En moltes ocasions són lluites diàries i quotidians, lluites en l’àmbit públic i 
privat.  Cal assenyalar les desigualtats i discriminacions que segueixen vivint les dones 
pel simple set de ser-ho.  Però no n’hi ha prou en assenyalar-les i visibilitzar-les, cal 
dura a terme els canvis necessaris per combatre-les.  La igualtat entre homes i dones 
és encara una qüestió pendent.  Per superar aquest model injusts calen canvis 
profunds, cal incidir en les bases de l’ordre social establert.  És per això, diu, que cal 
construir un nou paradigma.  Es troben davant la necessitat i el repte de redefinir i 
reconstruir les relacions de gènere.  Les dones també necessiten respostes, ja partien 
d’una situació de desigualtats i la crisi econòmica les ha agreujat a quotes intolerables.  
La igualtat s’ensorra en indicadors catastròfics, el benestar es desmantella i, en 
conseqüència la democràcia es deteriora.  Sense justícia social i equitat de gènere no 
hi ha democràcia.  Comenta que calen mesures urgents per desenvolupar un pla de 
xoc per la igualtat de gènere, per poder actuar contra els efectes del desmantellament 
del benestar i la igualtat sobre la vida de les dones.   
 
Continua dient que encara hi ha motius per reivindicar el 8 de març, el dret a ser 
ciutadanes de primera, i a viure lliures de desigualtats, discriminacions i violències.  
Per tot això, des de ICV, insta a tots els poders públics al reconeixement de l’equitat de 
gènere, reclamen l’aplicació de mesures urgents per tal de donar resposta immediata a 
les desigualtats i situacions extremes que viuen moltes dones.  Cal combatre la 
feminització de la pobresa amb pensions i rendes justes, dignes i derogar l’actual 
reforma laboral, exigeix posar fi a les polítiques d’austeritat i insten al canvi cultural 
necessari per tal de superar els rols de gènere. 
 
Explica que des de ICV votaran a favor de la moció perquè des de sempre han 
defensat la igualtat de la dona, no solament ho han fet a través de mocions sinó també 
amb fets, com ara la creació del consell de les dones del municipi de Cubelles, agraeix 
la participació de totes les dones que ho han fet possible, que han realitzat en un 
projecte per lluitar per la igualtat i que ho continuaran fent, realitzant cursos, tallers, la 
1ª trobada de dones del Garraf, i finalitzat amb el Centre violeta d’informació i 
assessorament per a dones, finançat per la Diputació de Barcelona i amb una casa 
cedida per un veí cubellenc.  Conclou dient que els colors del seu partit són: verd 
perquè són ecologistes, vermell per la lluita dels treballadors i treballadores i lila per les 
dones, ja que la lluita de les dones també es la seva lluita.  Vol acabar amb una frase 
de Simone de Beauvoir: “ No es neix dona, s’arriba a ser-ho”, i diu que tot i que no 
estan d’acord amb l’exposició de motius de la moció, tal com deien altres regidors i 
regidores, votaran a favor de la moció. 
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L’Alcaldessa proposa al grup del PSC realitzar l’esmena, tal com han demanat els 
grups polítics, retirant l’exposició de motius de la moció i aprovar els acords. 
 
La Sra. Carrasco aclareix que des del PSC volien que sorgís debat de la moció.  Vol 
destacar que les dones només han avançat en els governs progressistes i socialistes 
al realitzar polítiques transversals, com la llei d’igualtat, la llei integral, la llei de 
dependència, la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, entre d’altres.  Conclou dient 
que per part del PSC no hi ha cap inconvenient en treure la part d’exposició de motius 
de la moció si així s’aprova per tots els grups.  
 
Es sotmet a votació l’esmena, en el sentit de treure la part d’exposició de motius, i 
s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació, quedant redactada com segueix: 
 
13.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA 
INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES 
 
D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Cubelles vol 
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció: 
 
MOCIÓ 
 

 Defensar un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere. 

 Desenvolupar plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de 
gènere en els institucions locals. 

 Continuar incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions 
municipals i en els mocions presentades en els plens reivindicant els drets de 
les dones (dret a decidir sobre el propi cos, dret a no ser prostituïdes, ...) 

 Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els recursos 
necessaris. 

 Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió 
social i pobresa, especialment de famílies monomarentals. 

 Realitzar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de 
promoció de les dones emprenedores. 

 Continuar consolidant els espais de participació de les dones. 

 Elaborar i desenvolupar polítiques per impulsar els homes cap a la igualtat i les 
noves masculinitats. 

 Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament 
de Catalunya. 

 
14.- ALTRES MOCIONS 
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No n’hi ha 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán  
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 17 DE MARÇ DE 2015 
 
Precs del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica que encara no s’ha obert al públic la casa de Can Travé, 
prega que es tingui en consideració el proper dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi - data 
significativa- per obrir al públic aquestes instal·lacions i poder gaudir dels jardins en un 
dia tan assenyalat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán 
 
2.- La Sra. Martínez en referència al cartell comunicatiu de la convocatòria del procés 
participatiu del Passeig Marítim,  s’ha posat una fotografia de la continuació de la platja 
amb unes finestres de formigó que es van enderrocar fa aproximadament tres anys.  
Dita imatge- diu- no es correspon a la situació actual i es podria haver posat una 
fotografia més actual i així donar una imatge més adient al procés participatiu.   
 
Comenta que a EC-FIC, els comerciants dedicats a la restauració de la zona del 
Passeig Marítim els han fet arribar una reclamació.  Diu que desprès d’enderrocar les 
finestres de formigó, la zona ha quedat oblidada, i no s’ha arreglat.  Aquest fet, 
perjudica als comerços de restauració del Passeig Marítim, ja que l’entorn no 
acompanya ni dignifica l’espai, per tant, prega que es tingui en consideració aquesta 
zona. 
 
3.- La Sra. Martínez prega que s’habilitin més zones per poder creuar el carrer, al 
Passeig de la Mar Mediterrània a la zona de la Mota on es troben els comerços de 
restauració, ja que només hi ha una zona adaptada per creuar a la banda del mar on 
acaben aquests comerços.  Prega que s’arregli l’accessibilitat a aquesta zona i a altres 
que es troben en la mateixa situació i actuïn sense demora. 
 
Preguntes de la Regidora no adscrita 
 
1.- La Sra. Navarrete pregunta: tenen previst netejar els ponts per als vianants que 
passen per sota de la carretera? 
 
El Sr. Lleó contesta que s’ha aprovat recentment per Junta de Govern Local la neteja 
dels vidres d’aquests ponts.  Diu que fa aproximadament dos anys es va aprovar que 
no s’enganxés cap tipus de cartell.  La part de sota es manté neta, però és tracta d’una 
zona amb molta brutícia constant degut a les pintades; s’ha robat cablejat de 
l’enllumenat, fet que s’ha reposat, i s’ha procedit a la neteja periòdicament. 
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2.- La Sra. Navarrete pregunta: tenen previst alguna actuació per combatre la plaga 
de rates que circulen per diverses zones del municipi com ara al carrer Arles de Tec o 
el carrer Sant Antoni? 
 
3.- La Sra. Navarrete  pregunta: Li poden facilitar una relació de la campanya dels 
gats? 
 
4.- La Sra. Navarrete pregunta: Per què no es compleix l’ordenança de neteja de 
terrenys? 
 
5.- La Sra. Navarrete pregunta:  Tenen previst solucionar el tema dels fanals?  Explica 
que el cablejat esta fora de lloc, posa d’exemple el fanal situat a l’Avinguda Països 
Catalans, fet que suposa un perill important. 
 
6.- La Sra. Navarrete pregunta: Hi ha alguna possibilitat que es faciliti un gual als 
establiments comercials que així ho sol·licitin? 
 
7.- La Sra. Navarrete pregunta: Quin va ser el cost dels desfibril·ladors? Quin va ser el 
criteri que es va seguir per a la seva contractació? 
 
8.- La Sra. Navarrete pregunta: Li poden facilitar còpia del contracte de 
subministrament de benzina als diferents vehicles municipals?  Quin criteri van seguir 
per la seva contractació? 
 
Preguntes del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica  que al ple del mes de febrer, va preguntar sí s’havia 
convocat la primera trobada amb totes les persones que havien de formar part de 
l’equip tècnic de la Comissió Patrimonial Local, convocada pel 7 de febrer, i se li 
contesta que si.  Comenta que, té entès que a aquesta comissió hi haurien d’assistir 
els representats polítics, per poder aportar suggeriments i disposar de la informació, i 
no van estar convocats, per tant pregunta: Quines són les persones que van assistir i 
en qualitat de què? Quin ha estat el motiu per estar exclosos els representants 
polítics? No creuen que la casa de Can Travé ha d’esdevenir un projecte creat entre 
tots?  La participació no compta?  
 
2.- La Sra. Martínez comenta que a la premsa es van publicar unes fotografies, - 
datades del 26 de novembre de 2014- ,en les quals la regidora de Cultura, l’alcaldessa 
i el vicepresident de la Diputació de Barcelona surten a la casa Violeta, inaugurada 
recentment.  En la Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2014 – en el punt 
18.2-, es va aprovar el contracte de serveis per la realització del projecte d’interiorisme 
i decoració pel centre d’informació i assessorament per dones de Cubelles a l’empresa 
Design 41, SL.  Comenta que és el primer cas en el qual les obres i la decoració 
encarregada acaba abans de la seva contractació.  Per tant, pregunta: A què es degut 
que les dates no coincideixin?  Els Serveis Jurídics de l’Ajuntament li poden explicar la 
realització del procés? A què és degut que l’aprovació del contracte sigui posterior a la 
notícia? 
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L’alcaldessa li comenta que li contestaran per escrit, però, tot i així, vol aclarir que s’ha 
de diferenciar entre el servei de pintura i la decoració del centre. Explica que al mes de 
novembre, ni el disseny ni la decoració estaven realitzades i a la fotografia només es 
pot apreciar una paret pintada de color violeta i no està la inscripció que hi havia el dia 
de la inauguració.  
 
3.- La Sra. Martínez explica que s’ha publicat la recent contractació del servei 
d’autobús de Cubelles.  Exposa que, inicialment, ella va instar al Sr. Écija perquè 
modifiques l’import de 77.000€ contemplat als pressupostos del 2013 i 2014, el qual 
era inamovible, segons el Sr. Écija.  Finalment, aquest import s’ha augmentat uns 
18.000€.  Diu  que no s’han tingut en compte les propostes realitzades pels veïns a les 
jornades informatives, ni s’han valorat els recorreguts proposats, ja que hi ha 3 
urbanitzacions que s’han quedat sense aquest servei i d’entre els requisits dels plecs 
s’establia que el servei de bus municipal havia de incloure totes les urbanitzacions del 
nucli de la població .  Per tot l’exposat, pregunta: En referència a la proposta 
d’aprovació de les bases de licitació, l’empresa adjudicatària està complint els requisits 
establerts? A què és degut que les urbanitzacions de la Gaviota, la Solana i el Parc de 
Cubelles s’hagin quedat sense servei de bus? 
 
El Sr. Écija comenta que ha realitzat unes declaracions a Radio Cubelles per explicar 
la contractació del servei del bus urbà.  Es dirigeix a la Sra. Martínez per aclarir-li que 
s’ha de diferenciar entre el pressupost, l’execució pressupostària i l’import del 
contracte.  Diu que el contracte té un període de carència de dos mesos i mig i que 
evidentment el servei s’ha de modificar, però que és molt bona notícia que Cubelles 
tindrà un servei de bus urbà durant els propers quinze anys, període signat per 
contracte.  Explica que la Sra. Martínez va ser regidora de la Regidoria de 
Dinamització Econòmica durant un any i mig.  Donat que el contracte anterior feia cinc 
anys que havia vençut, des del govern s’instava a la Sra. Martínez que presentés a 
concurs el contracte.  L’empresa que realitzava el servei va manifestar, mitjançant 
instància, que volia deixar de prestar el servei en data 31 de maig de 2014 i no va 
realitzar cap actuació al respecte.  Continua dient que al mes de juliol, el Sr. Écija va 
assumir una part de la Regidoria, i degut a la urgència, al mes d’agost es va treballar i  
al mes de setembre es va convocar el concurs de licitació del contracte del servei de 
bus urbà.  A la setmana següent que la Sra. Martínez deixés la Regidoria, l’empresa 
va presentar dues instàncies, en la primera es donava tres mesos en els quals deixaria 
de prestar el servei i els motius i, a la segona, reclamaven 548.000€ fruit de no atendre 
les reclamacions reiterades durant el període que la Sra. Martínez era regidora 
d’aquesta Regidoria.   
 
Continua explicant que, en la contractació del trenet, la Sra. Martínez va realitzar un 
contracte menor per al primer any, però que no va poder continuar ja que no va 
convocar el concurs per a la seva contractació  i les tarifes de taxis- aprovades 
recentment-, també van estar paralitzades i portaven deu anys sense actualitzar-se. 
 
El Sr. Écija contesta, en referència a les tres urbanitzacions, que dues d’elles no tenien 
aquest servei ja que passen tres autobusos interurbans per la carretera, que atenen 
aquest servei, i a la Gaviota, no es presta el servei degut a la poca afluència de 
passatgers, de tres viatges que es realitzaven només el feia servir una persona en un 
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viatge, per tant, la companyia no podia assumir aquest cost, però que el servei de bus 
interurbà és molt freqüent i només hi ha 7 minuts caminant fins a la parada de bus.  
També dir que a la Gaviota hi ha 135 persones censades i, en comparativa, a Mas 
Trader hi ha 1.600 persones i, per tant, a aquesta urbanització el servei continua sent 
el mateix. 
 
La Sra. Martínez contesta que lliurarà a la premsa, per la seva publicació, la proposta 
que va realitzar i els preus del servei de bus perquè no hi hagi cap dubte.  
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Boza diu que alguns veïns els pregunten: està prevista una neteja de la 
riera situada al carrer Arles de Tec, cap al Club Marítim, per la zona més propera a la 
platja? 
 
2.- La Sra. Boza explica que algunes famílies comenten que no es mantenen els parcs 
infantils; per tant, pregunta: Hi ha cap pla específic pel manteniment dels parcs 
infantils? 
 
El Sr. Lleó contesta que recentment s’ha remodelat el parc del Charlie Rivel.  Estan 
prevists fer el parc del Corral d’en Cona, el situat a la Plaça del Mercat, entre d’altres.  
L’actuació que s’està realitzant és la remodelació i manteniment dels parcs i sorrals i 
altres materials malmesos degut al mal temps que hi ha hagut, sobretot a la zona 
marítima. 
 
La Sra. Boza li contesta que li han fet arribar unes fotografies, que li farà arribar per 
poder detectar els parcs infantils que realment necessiten aquest manteniment., 
 
El Sr. Lleó li agraeix i ho tindrà en compte. 
 
3. La Sra. Boza comenta que al passatge Migjorn algunes comunitats de veïns estan 
patint les molèsties d’una colònia de gats i degut a què ha realitzat aquesta pregunta 
anteriorment i no li han contestat, pregunta:  Com està el tema? 
 
El Sr. Lleó contesta que la colònia de gats estarà oberta properament, la qual acollirà 
els problemes que puguin generar a les diferents zones del municipi.  Diu que a la 
zona del Bardají ja s’ha actuat i a la zona Marítima s’està actuant.  Actualment, els 
gats recollits van a la Mancomunitat i són esterilitzats i col·locats en gàbies 
especialitzades per ells.  En breu, la colònia estarà acabada, la qual recollirà aquestes 
petites colònies que porten aquest tipus de problemàtica. 
 
4.- La Sra. Boza explica que a principi de la legislatura el PPC va elaborar un Pla de 
comunicació, el qual aportava una estratègia i un objectiu molt important, que era 
ampliar el nombre de veïns – amb el seu consentiment- que rebessin la informació de 
l’Ajuntament de forma directa i continuada.  Per tant, pregunta: Està en marxa el Pla 
estratègic de comunicació signat des de la Regidoria de Comunicació i Premsa?  
Continua dient que la participació dels ciutadans és necessària, però no suficient 
sense la corresponent informació continuada i no s’aconseguirà el percentatge 
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necessari que els processos de participació requereixen sense la informació 
corresponent, tot i que el procés de participació del Passeig Marítim ha estat positiu, 
és necessari que s’augmenti el percentatge de persones en aquest tipus de processos. 
 
Preguntes del grup municipal d’UC-11-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: Està controlat l’aparcament de caravanes que s’instal·len 
a la Plaça Miquel Martí i Pol cada any? Tenen prevista alguna actuació.? 
 
2.- La Sra. Fonoll pregunta: Degut a la plaga d’erugues i a les diverses queixes dels 
veïns i als partes mèdics, han realitzat alguna actuació en referència al pi situat al 
carrer de l’Arboç? 
 
El Sr. Lleó contesta que aquest pi en concret està situat dintre d’una finca particular i al 
propietari se li ha enviat notificació perquè solucioni la plaga d’erugues que genera 
aquest pi i se li ha instat perquè realitzi els tractaments adequats per solucionar el 
problema.  Continua explicant que, per part de l’Ajuntament, va realitzar un procés fa 
aproximadament un mes i mig per solucionar la plaga d’erugues i actualment s’està 
fent un segon procés, sobretot a les zones escolars, perquè no hi hagi cap tipus de 
perjudici.   
 
La Sra. Fonoll pregunta: Se li ha notificat al propietari? 
 
El Sr. Lleó contesta que sí. 
 
La Sra. Fonoll pregunta: A l’Eixample Nord i a les urbanitzacions també està previst un 
control d’aquesta plaga? 
 
El Sr. Lleó contesta que el control de la plaga d’erugues es va realitzant per tot l’arbrat 
del poble i que, quan es detecta la plaga en una zona, es procedeix a realitzar 
l’actuació corresponent per eliminar-los. 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: Tenen previst l’adequació de les cistelles de basquet del 
nou pavelló esportiu amb els mitjans de seguretat i protecció? Quines actuacions 
tenen previstes? 
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: En referència als arbres i l’estat del carrer Millera, tenen 
previst realitzar alguna actuació? 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: Quan prendran mesures de vigilància a la 
desembocadura del riu Foix? Aporta fotografies conforme es tracta d’una zona que 
comporta perill i un cert abandonament. 
 
El Sr. Lleó contesta que es tracta d’una zona en la qual passegen moltes persones i 
gossos.  Explica que l’Ajuntament va realitzar l’esforç per contractat una empresa de 
vigilància amb un cost de 30.000€. Existeix un compromís de restablir el servei de cara 
a la Setmana Santa i esperen poder realitzar un contracte definitiu en el qual es pugui 
tenir un manteniment més continu.  
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La Sra. Fonoll diu que, si no es així, els 30.000€ invertits no hauran servit per res. 
 
El Sr. Lleó contesta que tot i que no hi hagi un vigilant, la policia i el Departament 
d’Obres i Serveis realitzen un manteniment. 
 
6.- La Sra. Fonoll pregunta: Rescindiran el contracte amb l’empresa que realitza el 
servei del cementiri? Degut que aquesta empresa continua amb les mateixes eines i 
tàctica i continuen les queixes. 
 
El Sr. Lleó contesta que s’està fent un control amb l’empresa perquè no hi hagi cap 
tipus de problemes.  Se li estan realitzant petites auditories i properament es realitzarà 
una reunió amb l’empresa per afrontar el problema com a govern. 
 
1.- El Sr. Ardila pregunta: Es farà alguna actuació a la casa de Can Travé, tal com 
preguntava la Sra. Martínez?  Comenta que té constància que es realitzaria algun acte 
al municipi de la seva recepció i compra de l’edifici. 
 
2.- El Sr. Ardila explica que en data 21 de maig de 2014 es va publicar la noticia  de 
l’inici de les obres de la planta nova del Castell, aquestes obres començaven a través 
del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; per tant, 
pregunta: Com estan les obres? Han finalitzat? Tal com es comentava a la noticia, s’ha 
realitzat la recepció de les obres en data 31 de desembre de 2014? Es podrà visitar la 
planta nova del Castell? 
 
La Sra. Cuadra contesta que, tal com ha informat en una entrevista a Radio Cubelles, 
estava previst iniciar les obres en data 1 de juny de 2014, però es van retardar fins a 
mitjans de juliol, fet que ha provocat un endarreriment.  Confirma que la Diputació de 
Barcelona assegurava que aquestes obres estarien acabades en data 1 de gener de 
2015, sobretot per temes econòmics, però no ha estat possible,  però estan finalitzant.  
Continua explicant que des del Departament de Cultura s’està tramitant una subvenció 
– PAU (Pla d’autoprotecció)-, per l’edifici del Castell, es realitzarà des de la Diputació 
de Barcelona i no suposarà cap cost i, per tant, en un termini aproximat d’un mes es 
podrà visitar la planta nova del Castell. 
 
L’alcaldessa explica que es va modificar el projecte bàsic i que al sortir es poden  
apreciar les finestres. 
 
El Sr. Ardila agraeix la informació i diu que ha realitzat la pregunta perquè no tenia 
informació al respecte. 
 
Respostes a les preguntes formulades per la Regidora no adscrita 
en el Ple ordinari del 17 de febrer de 2015 
 
1.- La Sra. Navarrete es dirigeix al Sr. Lleó i li pregunta: té previst realitzar alguna 
actuació per desratitzar els terrenys de la deixalleria, degut a què es troben al costat 
de l’institut? 
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A començaments del mes de febrer es va fer un tractament de desratització per la 
zona, tot i això, ja està previst que l’empresa de control de plagues tornin a fer 
actuacions en aquests terrenys. 
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta al Sr. Lleó. Té previst fer alguna actuació al pont de la 
tèrmica, el que es dirigeix a la zona industrial, ja que està totalment rovellat, amb el 
perill que comporta per la gent que passeja per aquest pont?  
 
El Sr. Lleó contesta que ha parlat amb l’empresa ADIF i que li han dit que no tenen 
diners i no desitgen invertir. 
 
La Sra. Navarrete li recorda que quan ella formava part del govern es va convocar una 
reunió amb ADIF i van netejar els laterals situats de l’Avinguda Onze de Setembre. 
 
El Sr. Lleó comenta que els laterals no els neteja ADIF, és un servei que realitza una 
empresa del poble. 
 
La Sra. Navarrete conclou pregant que es solucioni la neteja dels laterals. 
 
La neteja d’aquests espais es realitza com a mínim una vegada l’any, aquest 2015 
també es realitzarà. 
 
3.- La Sra. Navarrete  explica que fa set mesos que pel municipi es troben saques de 
runa, i pregunta: per què  fa set mesos que no s’han retirat?  Per què es troben mobles 
llençats al carrer?  Diu que si es tracta d’actes incívics que es posin les sancions 
corresponents. 
Des del departament de medi ambient es dona l’ordre de retirar-los quan es detecta 
que no tenen telèfon de recollida i ningú se’n fa càrrec. 
 
Els mobles s’han de portar a la Deixalleria Municipal. 
 
La recollida d’andròmines i estris vells es realitza per retirar el que els incívics deixen 
al carrer. Aquest servei té uns itineraris i un calendari marcat. Només estarà al carrer 
els dies que no hi ha servei en aquell punt. 
 
Puntualment es pot recollir algun moble prèviament parlat amb el ciutadà però sempre 
es recull a l’endemà i mai alterant el calendari i l’itinerari establert. 
 
4.- La Sra. Navarrete explica que al passat ple del mes de gener va realitzar la 
pregunta en referència a les armilles reglamentàries de la Policia Local; que se li ha 
lliurat un informe en el qual s’explica que s’està tramitant l’adquisició de les armilles i 
pregunta al Sr. Lara: pot ser més concret?  Quan podran disposar els agents de la 
Policia Local de les armilles personalitzades? 
 
S'està estudiant la forma per a que l’ adquisició sigui el més ràpid possible, tenint 
present que estem amb pressupost prorrogat i es tracta d'una inversió. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
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en el Ple ordinari del 17 de febrer de 2015 
 
1.- La Sra. Martínez explica  que a la zona de la platja Llarga es troba una canonada 
negra a la vista -per sobre de la sorra, davant de l’edifici Miramar i Sant Jordi al 
passeig Migjorn-, i que porta gairebé un any; seguidament pregunta: se sap què circula 
per la canonada?  Demana que es revisi ja que no és lloc perquè hi hagi una 
canonada a la vista. 
 
En aquesta canonada durant la temporada de bany circula l’aigua de les dutxes. 
Aquesta canonada hi ha estat des de que hi ha dutxes a les platges, s'ha descobert 
per l'última llevantada i està previst tapar-la en breu. 
 
2.- La Sra. Martínez, comenta que a la platja Llarga hi ha construïda una balconada 
de formigó, amb esquerdes importants i que qualsevol ciutadà pot patir un accident; 
que les baranes estan rovellades i donen imatge de deixadesa, sol·licita que ho 
arreglin i pregunta: s’ha sol·licitat el permís corresponent a Costes per la construcció 
d’aquest balcó? 
 
Aquest «balcó» al que es refereix fa més de 30 anys que es va fer. Tot i així, informar-
li que l'ordre de treball pel arranjament i pintat ja està feta. 
 
3.- La Sra. Martínez explica que al ple del mes de gener va fer una sèrie de preguntes 
en referència al Parc de Nadal i pregunta al Sr. Pineda: li pot facilitar còpia de les 
bases? 
 
S’adjunten els plecs del contracte. 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: de les ofertes realitzades per la Fira de Nadal, com és 
que s’ha escollit a una empresa amb l’oferta amb un preu més elevat, ja que hi havia 
una altra empresa que havia presentat oferta pel mateix servei per 1.000€ menys?  
 
En referència a la segona pregunta, les propostes es van puntuar d’acord amb els 
criteris establerts als plecs. No només es puntua el preu, ha guanyat l’empresa que 
més puntuació ha obtingut. 
 
5.- La Sra. Martínez pregunta: per què s’ha gestionat i encarregat el Pla d’usos per 
limitar el Pla general de forma externa? No es podia fer aquesta limitació des del 
Departament de Serveis Tècnics sense la necessitat de contractar un servei extern, el 
qual ha costat al voltant d’uns 13.000€? 
 
No. Des de fa més d'un any sols hi ha un arquitecte el qual a part de la seva feina com 
arquitecte també fa la tasca de cap dels STM. 
 
6.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el concepte de la factura presentada pel *** per 
import de 5.203€ aprovada per Junta de Govern Local en data 14 de gener de 2015? 
Poden facilitar còpia d’aquesta factura i del treball realitzat? 
 



Exp. 1.2.1.2_2015_03 
 

Legislatura 2011-2015 
 

 

33 
 

El concepte és “Liquidació total honoraris per assessorament, representació i defensa 
de l’Ajuntament de Cubelles en Autos 1264/13. Sentència 361/14, Jutjat Social 12”. 
 
Les còpies de la documentació que sol·liciten s’han de demanar a través del Registre 
General d’entrada de l’Ajuntament. 
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el concepte de les factures presentades per 
l’empresa Gestió Integral, per import total de 1.764,18€ repartit en 3 factures, 
aprovades per Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2015?  Poden facilitar 
còpia de les factures i l’encàrrec sol·licitat a l’empresa? 
 
Entenent que es refereix a l’empresa  Gestió Integral del Conflicto, S.L. per import total 
de 1.764,18 € el concepte és el següent: 
 

 Import servei de mediació mes de novembre 2014 per 784,08€. 

 Import servei de mediació mes de desembre 2014 per 882,09€. 

 Import servei de mediació – abonament de 98,01 € que es resta al total de les 
anteriors factures. 

Les còpies de la documentació que sol·liciten s’han de demanar a través del Registre 
General d’entrada de l’Ajuntament. 
 
8.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el concepte de les factures presentades per 
l’empresa Gestió Integral, per import total de 2.362,24€, aprovades per Junta de 
Govern Local de data 29 de desembre de 2014, repartit en 3 factures?  Poden facilitar 
còpia de les factures i del treball realitzat?  
 
Detallem el concepte e imports de les factures a les que fa referència de l’empresa 
Gestió Integral del Conflicto, S.L. 
 

 Import servei de medicació mes d’agost 2014 per 392,04€. 

 Import servei de mediació mes de setembre 2014 per 980,10€. 

 Import servei de mediació mes d’octubre 2014 per 980,10€. 

  
Tal i com ja va contestar l’Alcaldessa, les còpies  s’han de sol·licitat a través del 
Registre General de la Corporació. 
 
9.- La Sra. Martínez exposa que en la Junta de Govern de Treball del passat 2 de 
febrer de 2015, al punt 6, es parlava d’una primera trobada amb totes les persones 
que han de formar part de l’equip tècnic de la Comissió Patrimonial Local, convocada 
pel dia 7 de febrer, pregunta: s’ha realitzat aquesta trobada? 
 
Si. 
 
10.- La Sra. Martínez diu que en reiterades ocasions han comentat que a la zona de 
l’estació, hi ha  molta brutícia i com a conseqüències, rates. Demana que es passin, ja 
que també hi han branques punxegudes que sobresurten i qualsevol ciutadà es pot fer 
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mal. Pregunta: han demanat responsabilitats a l’empresa que ho gestiona per arreglar-
ho? Pensen fer alguna actuació al respecte? 
 
La responsabilitat és d’ADIF. Si. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 17 de febrer de 2015 
 
1.- La Sra. Boza diu que en diverses ocasions el PPC ha realitzat preguntes sobre 
l’enllumenat públic, pregunta: fins quan estaran els talls dels enllumenats públics en 
alguns carrers del municipi? 
 
El Sr. Lleó vol aclarir que des del 2001 s’han realitzat reclamacions a la companyia, ja 
que hi havia xarxes en mal estat; que al 2005 es va tornar a reclamar i que en aquella 
època no es va realitzar cap actuació.  Explica que en aquests moments s’han invertit 
250.000€ en estalvi energètic, que fa que baixi la càrrega a tots els comptadors i 
automàtics que hi ha a diferents zones del municipi, però que tot i aquestes baixades, 
encara es produeix algun tall en època de pluges. Afegeix que s´està treballant per 
canviar les instal·lacions internes, ja que es tracta d’instal·lacions de fa molts anys, 
que també està previst canviar el cablejat i els conductes, tant a la zona marítima, com 
Bardají, com a la majoria d’urbanitzacions del municipi; que totes aquestes 
instal·lacions comencen a tenir una vellesa i que això provoca aquesta problemàtica.  
Continua dient que, s’estan buscant subvencions des de l’Ajuntament per poder 
arreglar totes aquestes instal·lacions, ja que el cost és molt elevat, però que mica en 
mica es solucionarà el problema. 
 
La Sra. Boza agraeix l’explicació, però entén que ara no hi ha previsió per solucionar-
ho. 
 
El Sr. Lleó contesta que s’estan buscant subvencions per poder finançar el que queda 
de projecte. 
 
La Sra. Boza conclou dient que la problemàtica és greu, i dedueix -amb l’explicació del 
Sr. Lleó- que no hi ha previsió en quan a temps, que és la pregunta realitzada. 
 
De totes maneres informar-li que s'ha procedit a realitzar una auditoria i valoració 
econòmica de tots els carrers del municipi que tenen problemes amb el cablejat intern 
de l'enllumenat públic. La zona corresponent a Bardají, i en concret el carrer Verge de 
Montserrat, està previst el canvi de cablejat a partir del dia 16 de març. 
 
2.- La Sra. Boza explica que els veïns del carrer Cor de l’Espiga cantonada amb carrer 
Mercè, li han comentat que els contenidors de brossa situats en aquesta zona estan 
deteriorats, no tant per incivisme sinó que les palanques no funcionen.  Pregunta: hi ha 
una previsió de renovació de contenidors o de reparació dels que no funcionen? 
 
Al carrer Cor de l’Espiga no hi ha cap punt de contenidors. Els més propers serien els 
del carrer Segre amb nostra Senyora de la Mercè i aquests estan en bon estat. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-11-
Reagrupament 
en el Ple ordinari del 17 de febrer de 2015 
 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: quan es farà la recepció del nou pavelló poliesportiu? 
Quin és el motiu de l’endarreriment de les obres? 
 
La inauguració del Pavelló es va realitzar el diumenge dia 22 de febrer de 2015. 
 
2.- La Sra. Fonoll pregunta: l’escultura de la plaça Miquel Martí i Pol l’ha fet algun 
artista local dedicat a la forja? Poden mantenir la plaça neta i arreglar les papereres 
trencades? 
 
Els artistes que han fet l'escultura de la plaça Miquel Martí i Pol, són els membres de la 
brigada municipal d'obres i serveis. 
 
Si. La neteja de la plaça Miquel Martí i Pol s’inclou, com sempre, en el contracte 
manteniment dels parcs i jardins. Si. 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: tenen previst fer un bonobus pels usuaris amb menys 
recursos? 
 
S’està treballant conjuntament des de les Regidories de Dinamització Econòmica i 
Benestar Social per valorar les necessitats, actualment ja està realitzant abonaments 
socials. 
 
4.- La Sra. Fonoll explica que han vist una notificació que posa “recollida de gats 
rodamóns” al barri  Marítim, i pregunta: on els porten? Diu que suposa que és a 
Vilafranca, però vol la confirmació. 
 
El Sr. Lleó contesta que els gats recollits els porten a la colònia que hi ha a Cubelles. 
Tots els gats rodamons que es recullen al municipi de Cubelles es porten al Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia, situat Vilafranca del Penedès,  perquè es facin les 
actuacions relatives al control de gats urbans (analítiques, esterilitzacions i retorn a la 
colònia). 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: Tenen controlada la plaga de porcs senglars que baixen a 
la desembocadura del Foix? 
 
El Sr. Lleó contesta que es va parlar amb els agents rurals i estan fent un control 
exhaustiu a les nits, a l’igual que la Policia Local; que la riera és un camí biològic 
d’aquest tipus d’animals i que creien que venien de la Font del Bruno, però que es 
tracta d’animals que no provoquen cap perill ja que s’espanten ui marxen quan veuen 
les persones, i que el control es realitza tant a la desembocadura com a la Font del 
Bruno, per què no baixin al poble.  
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:20 hores. 


