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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE 
SETEMBRE 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 15 de setembre de 2015, a les 18:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament 
Orgànic Municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll 
i Ventura, els membres següents: 

 
- Sr.  Joaquim D. Macià i Tetas, 1r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. José M. Ardila Contreras, 2n tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 3r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 4t tinent d’alcaldia. 
 
-  Sra. Ester Pérez i Massana, 5a tinenta d’alcaldia. 
 
- Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor d’UC-11 Reagrupament. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés.  
 
- Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés. 
 
- Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor de l’Agrupació d’Electors Cubelles Si Es 
Pot/Cubelles Si Se Puede.  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora de l’Agrupació d’Electors Cubelles Si Es 
Pot/Cubelles Si Se Puede. 
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular. 
 
- Sr. José Ramón Palomo Nogales, regidor del Partit Popular. 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque, regidor de Guanyem Cubelles (Ganemos). 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora de Cubellencs-FIC. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació  
 
Hi assisteix també, el Sr. Noël Casals Ramon, interventor de la corporació amb 
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caràcter accidental segons el Decret d’Alcaldia núm. 210/2015, d’11 d’agost.  
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
CONSTITUTIVA DE 13 DE JUNY DE 2015 
 
El Sr. Daniel Pérez comenta que a la pàgina 4, al seu jurament del càrrec, ell va dir 
“Si, ho prometo per imperatiu legal”. 
 
El Sr. Palomo comenta que, al seu jurament del càrrec, ell va dir “ Sí lo prometo”. 
 
Es sotmet  a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació 
amb les esmenes proposades. 
 
1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 17 DE 
JULIOL DE 2015 
 
Es sotmet  a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 
 
1.3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI D’1 DE 
SETEMBRE DE 2015 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per 16 vots a favor (3 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 
1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si es pot,1 de Guanyem,1 
Cubellencs-FIC ), cap vot en contra i 1 abstenció ( Sra. Fonoll, Alcaldessa, per no 
haver assistit a la sessió)  
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- L’Alcaldessa rebutja l’acte vandàlic que va patir la seu del PP de Cubelles el 
passat dia 12 de setembre de 2015. 
 
2.2.- L’Alcaldessa dóna lectura a les conclusions de l’informe trimestral de la 
tresorera: “ Analitzades les dades que resulten de la comptabilitat municipal, el nombre 
de factures comercials pendents a 30 de juny de 2015, en les quals s’està incomplint el 
mínim legal de pagament és de 264 factures, amb un import total de 341.978,75€” 
 
2.3.- L’Alcaldessa explica que els grups de l’oposició van sol·licitar una reunió per 
tractar el tema del nou institut, que aquesta no s’ha convocat perquè el proper 
dimecres dia 16 de setembre de 2015 tenen prevista una reunió amb la Sra. 
Montserrat Llobet dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya a Barcelona, la qual els  facilitarà més informació. 
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2.4.- L’Alcaldessa explica que el passat dia 17 de juliol de 2015 van quedar sobre la 
mesa els punts que feien referència a l’aprovació de la representació de l’Ajuntament a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.  
Comenta que falten alguns partits polítics per pronunciar-se al respecte, prega que en 
la major brevetat possible es posin en contacte amb el govern per facilitar la 
informació.  Conclou dient que els partits que han aportat la informació requerida són 
CIU, PSC i PP. 
 
La Sra. Martínez comenta que va enviar la informació via correu electrònic a l’alcaldia 
i al correu de l’alcaldessa. 
 
El Sr. Daniel Pérez diu que s’hauria de buscar un mecanisme perquè les comissions 
funcionessin de la mateixa forma, independentment si el partit polític està al govern o a 
l’oposició. 
 
L’Alcaldessa explica que es va acordar que els grups de l’oposició els farien arribar 
les seves propostes. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia de les legislatures 2011-2015 i 2015-2019. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de recursos humans.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 
 
En compliment d’allò disposat en l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aquesta Alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 
2014 per Decret núm. 394/15, de 20 de maig de 2015, que a continuació es transcriu:  
 
“D’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost s’han practicat les pertinents 
operacions de liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2014, de 
conformitat amb allò que disposa l’art.191ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLHL); arts. 89 a 105 del R.D 500/1990, de 20 d’abril, i l’Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local. 
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D’altra banda, d’acord amb el referit art. 191, així com allò que disposa l’art.103 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït drets de dubtós cobrament als 
efectes de qualificar el Romanent de Tresoreria, la qual cosa no implica la seva 
anul·lació ni produeix baixa en comptes. 
 
Per tot això, vistos els informes de la Intervenció Municipal respecte a la liquidació de 
l’exercici pressupostari de 2014, així com l’annex Informe de tancament, adopto la 
següent 
 
RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de 2014, essent el 
resultat pressupostari ajustat de 871.790,14€ i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 2.822.397,47€, d’acord amb els estats següents: 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 

EXERCICI 2014 DRN ORN Ajustos Resultat Pressupostari 

            a. Operacions corrents 14.362.625,46 12.702.442,77   1.660.182,69 

            b. Altres operacions no financeres 100.000,00 3.515.119,99   -3.415.119,99 

1. Total operacions no financeres (a+b) 14.462.625,46 16.217.562,76   -1.754.937,30 

2. Actius financers 4.712,53 2.150,00  2.562,53 

3. Passius financers 303.356,00 686.468,95  --383.112,95 

RESULTAT PTARI. NO AJUSTAT 14.770.693,99 16.906.181,71   -2.135.487.72 

AJUSTOS:         

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals  1.552.224,88   

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici  1.725.559,30   

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici  270.506,32 3.007.277,86 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   871.790,14 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA: 
 

1 (+) FONS LÍQUIDS  5.104.687,99 

2 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT   4.866.034,15 

Del Pressupost corrent 1.133.692,70  

De Pressupostos tancats 3.847.123,93  

D'Operacions no pressupostàries 122.886,11  

Menys Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 237.668.59  

3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   2.832.890,02 

Del Pressupostos corrent 1.417.346,23  

De Pressupostos tancats 254.913,89  

D'Operacions no pressupostàries 1.164.932,67  

Menys Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 4.302,77  

I  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  7.137.832,12 

II SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  2.771.136,10 

III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  1.544.298,55 
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IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 

 2.822.397,47 

 
SEGON.- Aprovar l’estat d’ingressos i despeses de pressupostos tancats. 
 
TERCER.- Considerar com de dubtós cobrament l’import de 2.771.136,10€, la qual 
cosa no implica la seva anul·lació ni produeix baixa en comptes i aprovar els criteris i 
ajustos recollits en l’informe de tancament de la Intervenció municipal. 
 
QUART.- Donar compte de la liquidació al plenari municipal, de conformitat amb l’art 
193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
 
CINQUÈ.- Trametre còpia de l’esmentada liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art 193.5 de l’esmentat TRLHL”. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
6.- 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’eleven a Ple els Informes d’Intervenció núm. 26/15 de 26/5/15, 
32/15 de 10/6/15, 39/15 de 7/7/15, 44/15 de 10/8/15 i 48/15 d’1/9/15 essent els acords 
adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 
 
INFORME INTERVENCIÓ 26/15: Acords objeccions abril 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

121 DA 265/2015 de 14/04/2015 Contracte menor pla d'acció integració europea. Reparament per encavalcament contractes menors 

316 DA 255/2015 de 9/04/2015 
Certificació 5 i última contracte obres estalvi energètic. Reparament per incompliment del termini 
d'execució.  

349 DA 295/2015 de 22/04/2015 
REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 3/2015. reconeixement extrajudicial de 
crèdits d'abril de 2015, relació de factures núm. 16/2015 aprovat per Junta de Govern Local de 
22/4/2015. L'import total de la relació és de 52.828,64€. 

368 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decrets Alcaldia 226/15 280/15, 
281/15 i 282/15 així com ordenació 
de pagament de la nòmina malgrat 
l'existència dels reparaments en 
quan a valors inclosos en la 
nòmina relativa al mes d'abril 

NOMINA ABRIL. 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. Pagament hores extres  pavelló realitzats per la brigada a l'agost de 2013 

 

INFORME INTERVENCIÓ 32/15: Acords objeccions maig 
DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

307 DA 417/2015 de 22/05/2015 
Aprovació pròrroga contracte serveis prevenció i control de plagues. Reparament per prorrogar un cop 
vençut el contracte 

344 DA 371/15 esmenat pel                      Disposició de despesa per eleccions quan són objecte de retribució per l'Estat. Informe desfavorable de 
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DA 409/2015 de 19/05/2015 RH GE-HE 5/2015 i DS 90/2014. Reparament per duplicitat retribució 

353 DA 368/2015 de 08/05/2015 
Contracte menor servei manteniment integral platges fins 15/6/15. Aprovat per Junta de Govern Local de 
13/05/2015. Reparament per no aplicar art. 109 i 138 del TRLCSP (per no haver tramitat contracte 
segons previsió de finalització del contracte anterior el contracte pel procediment obert) 

406 DA 370/2015 de 13/05/2015 
 Reconeixement extrajudicial de crèdits de maig de 2015, relació de factures núm. 23/2015 aprovat per 
Junta de Govern Local de 13/05/2015. L'import total de la relació és de 16.808,33€. REPARAMENT 
segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 4/2015. 

425 DA 369/2015 de 13/05/2015 
Resolució i liquidació contracte de serveis redacció projecte revisió del PGOU. Aprovat per Junta de 
Govern Local de 13/05/2015. Per modificació contracte no tramitada correctament segons DS 10/2015  

457 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decrets Alcaldia 389/15, 391/15, 
393/15, 424/15 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 maig 

NOMINA MAIG. 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 (2 D.A., el general -393/15-  i el del treballador que causa baixa al maig -
424/15- que no ha estat tramitat degudament per RH tota vegada que s'ha inclòs el complement a 
nòmina sense haver tramitat el DA i quin tràmit s'ha fet com a condició de la Intervenció per pagar la 
nòmina doncs els complements s'aproven per Decret d'Alcaldia) 

INFORME INTERVENCIÓ 39/15: Acords objeccions juny 
DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

415 DA 472/15 de 5/6/15 Contracte menor per la construcció, muntatge, il·luminació, sonorització i desmuntatge de carrossa de 
carnestoltes carnaval 2015. Reparament per encavalcament de contracte 

527 Acord Plenari 17/3/15,                         
Decrets Alcaldia 445/15 mandat 
2011-2015 i Decrets Alcaldia 
32/15, 33/15, 34/15 mandat 2015-
2019,  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 juny 

NOMINA JUNY. 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; Pagament gratificacions divers personal en relació als comicis municipals per 
duplicitat de retribució - consta inf. RH desfavorable GE-HE.5/2015 i Diligències de Secretaria 90/2014 i 
45/2015 que indiquen la incompatibilitat del pagament així com compensació en festiu quan existeix 
retribució per dedicació extraordinària) 

 

INFORME INTERVENCIÓ 44/15: Acords objeccions juliol 
DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

440 DA 202/15 de 28/7/15 Contracte menor per manteniment anual del software de RH GINPIX. Reparament per encavalcament de 
contracte 

601 Acord Plenari 17/3/15,                         
Decrets Alcaldia 173/15 
(resolucions regidor RH núm. 6 i 
7/2015) 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 juliol 

NOMINA JULIOL. 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  

 

INFORME INTERVENCIÓ 48/15: Acords objeccions agost 
DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

549 DA 223/2015 de 20/08/2015 
Contracte menor servei manteniment integral platges de 22/6/15 al 15/9/15. Aprovat per Junta de Govern 
Local de 26/8/15. Reparament per no aplicar arts.109-138 del TRLCSP (per no haver tramitat contracte 
segons previsió de finalització del contracte anterior el contracte pel procediment obert) 
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610 DA 222/2015 de 20/08/2015 
Modificació contracte menor servei vigilància desembocadura Riu Foix. Aprovat per Junta de Govern 
Local de 26/8/15. Reparament per no aplicar arts.109-138 del TRLCSP (no s'ha tramitat contracte obert 
segons va preveure's en l'exp. inicial - JGL 25/3/15 -) 

635 DA 207/2015 de 10/08/2015 
REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 5/2015. Reconeixement extrajudicial 
de crèdits d'agost de 2015, relació de factures núm. 32/2015 aprovat per Junta de Govern Local de 
12/8/15. L'import total de la relació és de 120.547,52€. 

669 

Acord Plenari 17/3/15,                      
Decret Alcaldia 211/15  així com 
ordenació de pagament de la 
nòmina malgrat l'existència dels 
reparaments en quan a valors 
inclosos en la nòmina relativa al 
mes d'agost 

NOMINA AGOST. 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; Canvis en el detall de retribucions respecte al personal de la policia que pertanyia a C2 no 
calculats correctament. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE CONDECORACIÓ AMB LA 
CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLANC A L’AGENT DEL COS DE 
MOSSOS D’ESQUADRA *** AMB NÚMERO DE TIP 17954 
 
Vist l’informe del cap de la Policia Local núm. 4-cmp/2015 de data 31 d’agost de 2015, 
mitjançant el qual relata els fets ocorreguts el dia 14 de juny de 2015, en els que 
l’agent del Cos de Mossos d’Esquadra *** amb número de TIP 17954 va participar en 
el rescat de diverses persones que es trobaven amb problemes per sortir de l’aigua a 
la Platja de La Mota de Sant Pere, a causa de l’estat de la mar, arriscant la seva pròpia 
integritat física. 
 
Atès que aquesta situació de perill es va perllongar durant vàries hores i que els 
agents de policia van haver d’actuar en diverses ocasions. 
 
Atès que l’actuació de l’agent proposat posa en evidència la seva professionalitat i 
implicació en la feina policial i que la seva actuació, a més d’haver-se realitzat amb risc 
o perill personal, va comportar prestigi per als diversos cossos policials que van 
participar-hi. 
 
Atès l’article segon del Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la 
policia local de Cubelles sobre concessió de condecoracions policials, i l’art. setè sobre 
concessió especial de condecoracions a membres d’altres cossos de policia que es 
destaquin en el desenvolupament de la seva activitat en nostre municipi. 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 20/2015, de 3 de setembre. 
 
Vist que l’article desè del Reglament d’atorgaments d’honors, guardons i distincions de 
la policia local de Cubelles recull que l’acte de lliurament o d’imposició dels guardons 
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contemplats al present Reglament es farà amb la rellevància pública i social adequada, 
preferentment durant la festivitat del Patró del Cos de la Local de Cubelles. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de setembre de 2015, 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Atorgar la Creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’agent del Cos de 
Mossos d’Esquadra, *** amb número de TIP 17954, per la seva participació en els fets 
ocorreguts el dia 14 de juny de 2015 durant els quals es va distingir notablement per la 
seva professionalitat i implicació en la feina policial. 
 
Segon.- Imposar la Creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’agent del Cos de 
Mossos d’Esquadra, *** amb número de TIP 17954 durant la festivitat del Patró del 
Cos de la Policia Local de Cubelles, amb la rellevància pública i social que correspon. 
 
Tercer.- Disposar l’anotació en el Registre general d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Cubelles la concessió d’aquest guardó.  
 
Quart.-  Notificar el present acord a l’agent del Cos de Mossos d’Esquadra, *** amb 
número de TIP 17954. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho a Inspectora cap de l’ABP del Garraf, al cap de la Policia Local 
i al coordinador de Comunicació, Protocol i TIC als efectes corresponents. 
 
L’Alcaldessa explica que el passat dia 14 de juny de 2015 van succeir uns fets. Data 
en la qual encara no es disposava del servei de salvament i tant l’inspector de la 
Policia Local com els membres del govern han considerat que a les persones 
esmentades- tant a aquesta proposta com a la proposta del següent punt-, se’ls havia 
de reconèixer la tasca realitzada. 
 
El Sr. Daniel Pérez comenta que votaran a favor de les condecoracions en 
reconeixement i agraïment a les persones que posen en risc la seva vida per salvar a 
altres i més avui en dia, amb una societat que cada cop és més individualista i més 
egoista.  
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació, 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE CONDECORACIÓ AMB LA 
CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLANC ALS AGENTS DE LA POLICIA 
LOCAL *** NÚM. TIP 032, *** NÚM. TIP 027 I *** NÚM. TIP 041 
 
Atesos els informes del cap de la Policia Local núm. 1-CMP/2015, 2-CMP/2015 i 3-
CMP/2015 de data 31 d’agost de 2015, on relata els fets ocorreguts el dia 14 de juny 
de 2015 durant els quals els agents de la Policia Local núm. TIP 032, 027 i 041, 
juntament amb altres cossos de seguretat, van participar en el rescat de diverses 
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persones que es trobaven amb problemes per sortir de l’aigua a la Platja de La Mota 
de Sant Pere a causa de l’estat de la mar, arriscant la seva pròpia integritat física.  
 
Atès que aquesta situació de perill es va perllongar durant vàries hores i que els 
agents de policia van haver d’actuar en diverses ocasions. 
 
Atès que l’actuació dels agents va posar en evidència la seva professionalitat i 
implicació en la feina policial i que la seva actuació, a més d’haver-se realitzat amb risc 
o perill personal, va comportar prestigi per als diversos cossos policials que van 
participar-hi. 
 
Atès l’article segon del Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la 
policia local de Cubelles sobre concessió de condecoracions policials. 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 20/2015, de 3 de setembre. 
 
Vist que l’article desè del Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de 
la policia local de Cubelles recull que l’acte de lliurament o d’imposició dels guardons 
contemplats al present Reglament es farà amb la rellevància pública i social adequada, 
preferentment durant la festivitat del Patró del Cos de la Local de Cubelles. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de setembre de 2015, 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Atorgar la Creu al mèrit policial amb distintiu blanc per la seva participació 
en els fets ocorreguts el dia 14 de juny de 2015 durant els quals es va distingir 
notablement per la seva professionalitat i implicació en la feina policial, als agents de la 
Policia Local que es detallen a continuació: 
 

 *** amb número de TIP 032 
 *** amb número de TIP 027 
 *** amb número de TIP 041 

 
Segon.- Imposar la Creu al mèrit policial amb distintiu blanc als agents de la Policia 
Local esmentats al punt anterior durant la festivitat del Patró del Cos de la Policia Local 
de Cubelles, amb la rellevància pública i social que correspon. 
 
Tercer.- Disposar l’anotació en el Registre general d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Cubelles la concessió d’aquest guardó.  
 
Quart.-  Notificar el present acord als agents de la Policia Local *** amb número de 
TIP 032, *** amb número de TIP 027 i *** amb número de TIP 041. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho al Departament de RRHH, al cap de la Policia Local i al 
coordinador de Comunicació, Protocol i TIC als efectes corresponents. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació, 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE CONDECORACIÓ AMB LA 
MEDALLA AL MÈRIT CIVIL AL CIUTADÀ *** 
 

Vist l’informe del Cap de la policia local núm. 1-MMC/2015 de data 31 d’agost de 2015, 
mitjançant el qual relata els fets ocorreguts el dia 14 de juny de 2015, en els que el 
ciutadà *** va participar activament, juntament amb agents de la Policia Local de 
Cubelles i dels Mossos d’Esquadra, en el rescat de diverses persones que tenien 
serioses dificultats per sortir de l’aigua, a la platja de la Mota de Sant Pere de 
Cubelles, entrant a l’aigua, mar endins, arriscant la seva pròpia integritat física. 
 

Atès que la conducta de *** es va distingir notablement per la seva actuació meritòria 
de col·laboració i ajuda a la policia local, a més d’haver-se realitzat amb risc o perill 
personal. 
 

Atès l’article setè del Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la 
policia local de Cubelles sobre concessió especial de condecoracions al mèrit civil. 
 

Vist l’informe de Secretaria núm. 20/2015, de 3 de setembre. 
 

Vist que l’article desè del Reglament d’atorgaments d’honors, guardons i distincions de 
la policia local de Cubelles recull que l’acte de lliurament o d’imposició dels guardons 
contemplats al present Reglament es farà amb la rellevància pública i social adequada, 
preferentment durant la festivitat del Patró del Cos de la Local de Cubelles. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de setembre de 2015, 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Concedir la medalla al mèrit civil a *** amb DNI *, per la seva participació en 
els fets ocorreguts el dia 14 de juny de 2015 durant els quals es va distingir 
notablement per la seva actuació meritòria. 
 

Segon.- Imposar la medalla al mèrit civil a *** durant la festivitat del Patró del Cos de 
la Policia Local de Cubelles, amb la rellevància pública i social que correspon. 
 

Tercer.- Disposar l’anotació en el Registre general d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Cubelles la concessió d’aquest guardó.  
 

Quart.-  Notificar el present acord a *** 
 

Cinquè.- Comunicar-ho al cap de la Policia Local, i al coordinador de Comunicació, 
Protocol i TIC als efectes corresponents. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació, 
 
REGIDORIA DE TURISME, COMERÇ I FIRES  



Exp. 1.2.1.2_2015_12 
 

Legislatura 2015-2019 

 
 

11 
 

 
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2016 
 
Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i per Decret 177/1980, de 3 d’octubre de la Generalitat de 
Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
d’Empresa i Ocupació, a proposta del municipis respectius; 
 
Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant l’any 
2016, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, dues 
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius municipis; 
 
Atès que el present acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del Reial 
Decret 2001/83 de 28 de juliol; 
 

Atès que els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni cap dels dies festius 
que s'indiquen a l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 08 de setembre de 2015.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2016 al municipi de Cubelles, 
següents: 
 

 Dia 30 de juliol (dissabte) – Festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita). 

 Dia 16 d’agost  (dimarts)  – L'endemà passat de la Mare de Deu patrona de la 
Festa Major de Cubelles. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya i comunicar-ho a l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a la 
Regidoria de Comunicació i al departament gestor. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació, 
 
11.- ALTRES TEMES  
 
11.1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2014 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2014 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès un informe favorable 
en data 14 de setembre de 2015. 
 
Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 12 d’agost de 2015 pel període corresponent, no 
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s’han formulat al·legacions i la Comissió Especial de Comptes, en data 14 de 
setembre de 2015, ha dictaminat l’elevació al plenari del Compte General format per 
l’exercici 2014. 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre EHA/4041/2004 de 23 de 
novembre) i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, 
la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2014 integrat per: 
 
1. Compte General 
 

- Balanç de situació.  
- Compte de resultat econòmic - patrimonial. 
- Liquidació del pressupost, essent en tancar l’exercici el resultat pressupostari 

ajustat de 871.790,14€. 
- Memòria, essent el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant 

de la comptabilitat de 2.822.397,47€ i de 2.449.991,74€ tenint en compte les 
devolucions de la participació en els tributs de l’Estat de 2008 i 2009 pendents 
de pagament. 

 
2. Annexos al Compte General: 
 

- Acta d’arqueig. 
- Notes/certificats bancaris. 

 
SEGON.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic de 2014, als òrgans de control extern d’acord amb allò establert  
a l’article 223 del TRLHL. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova 16 vots a favor (4 d’UC-11 
RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si es pot, 
1 de Guanyem, ), 1 abstenció (1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP), 3 abstencions (2 de Cubelles Si 
es pot, 1 Cubellencs-FIC) i 1 vot en contra (1 de Guanyem). 
 
11.2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMORIA VALORADA DE 
DESAFECTACIÓ DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DE 
LA ZONA MAS BARÓ 
 
Vista la memòria valorada “Desafectació de la canonada d’aigua potable de 
fibrociment de la zona Mas Baró”, promoguda per l’Ajuntament de Cubelles i redactada 
per l’enginyer tècnic d’obres públiques *** en nom de SOREA, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 73.035,92 €, IVA exclòs. 
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Atès que la memòria valorada inclou una relació concreta i individualitzada de béns i 
drets de necessària ocupació per a la seva execució. 
 
Vist l’informe número 33/15, de data 19 de maig de 2015, emès per l’arquitecte 
municipal i cap dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Vist l’informe jurídic número 29/15, de data 26 de maig de 2015, emès per la TAE de 
Serveis Jurídics, la part essencial del qual es transcriu a continuació: 
 

“FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Segons estableix l’article 12 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, 
l’obra d’inversió analitzada té la consideració d’obra local ordinària de 
conservació i manteniment. La documentació tècnica necessària és la que 
estableix l’article 35 ROAS; donat que la memòria valorada no ha estat 
elaborada pels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, aquests l’han d’examinar 
i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i prescripcions que 
regulin la matèria, de conformitat amb l’article 36 ROAS. 
 
Segon.- L’aprovació de la relació de béns i drets es pot realitzar de dues 
formes:  
 

a) Unint al projecte l’anomenat annex d’expropiacions compressiu de dita relació 
amb el contingut que estableix la Llei d’Expropiació Forçosa (LEF d’ara en 
endavant), exposició al públic del projecte, resoldre les al·legacions 
presentades i aprovar definitivament el mateix i la relació declarant la 
necessitat d’ocupació. D’acord amb l’art.17.2 de la LEF quan el projecte 
d’obres i serveis comprengui la descripció material detallada, la necessitat 
d’ocupació s’entendrà implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari 
estarà igualment obligat a formular l’esmentada relació als efectes de 
determinació dels interessats. 

b) Fer-lo de forma independent del projecte conforme a allò establert a la LEF i 
pel Reglament que la desenvolupa. 
 
En el present supòsit, d’acord amb l’article 31 ROAS, s’ha inclòs en el 
projecte com a annex a la memòria, la relació detallada dels béns i drets que 
s’hagin d’ocupar i també la valoració individualitzada, als efectes previstos a 
l’art.40.1 d’aquest reglament. 
 
En l’esmentada relació s’ha d’expressar la situació material i jurídica de 
cadascun dels béns i drets necessaris, com també la identitat dels titulars 
respectius. Aquests han de mostrar, si s’escau, la seva col·laboració i 
permetre les operacions de replanteig i de comprovació que els tècnics de 
l’administració hagin d’efectuar. 
 
La LEF regula el contingut de la relació de la relació de béns i drets disposant 
en l’article 3 que “les actuacions de l’expedient expropiatori s’entendran, en 
primer lloc, amb el propietari de la cosa o titular del dret objecte d’expropiació, 
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gaudint d’aquest caràcter aquells que així constin en registres públics que 
produeixin presumpció de titularitat”. D’altra banda, l’art.4 LEF, disposa al seu 
apartat primer que “sempre que ho sol·licitin, acreditant la seva condició 
degudament, s’entendran les diligències amb els titulars de drets reals i 
interessos econòmics directes sobre la cosa expropiable, així com amb els 
arrendataris quan es tracti d’immobles rústics o urbans”. L’apartat segon 
estableix que “si dels registres públics resulta l’existència dels titulars de drets 
als quals es refereix el paràgraf anterior serà preceptiva la seva citació en 
l’expedient d’expropiació”.  
 
En la relació s’han inclòs els propietaris coneguts dels béns afectats, d’acord 
amb la informació obtinguda del Registre de la Propietat i, sense perjudici que 
durant el tràmit d’informació pública es puguin incloure també arrendataris o 
altres titulars de drets. 
 
L’article 16.2 del Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa (REF d’ara en 
endavant) preciso que es farà constar els noms dels propietaris, amb 
indicació de la seva residència i domicili, i de tots els que puguin ser titulars 
d’algun dret o interès indemnitzable, afectats per l’expropiació. 
 
Caldrà requerir als propietaris per tal que durant el període d’informació 
pública informin sobre l’existència o no d’arrendataris del terreny, als efectes 
de poder efectuar les preceptives citacions en l’expedient expropiatori. 
 
Tercer.- El procediment per a l’aprovació de la memòria valorada i de la 
relació de béns i drets que es conté com a annex al mateix i que, per tant, es 
tramita de forma simultània en el present cas, és el que preveu l’article 37 
ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial per l’òrgan 
competent, l’obertura d’un període d’informació pública i notificació individual, 
durant el termini mínim de trenta dies (que s’haurà de publicar en el BOPB, en 
un dels diaris de major circulació, i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per 
contenir el projecte la relació de béns i drets) i un acord d’aprovació definitiva 
del mateix, que s’ha de publicar en el BOPB, en el DOGC, i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Segons l’article 37.2 ROAS, s’haurà de notificar a les persones directament 
afectades que figurin en la relació a què es refereix l’article 31 ROAS. 
 
Segons l’art.19 LEF, durant el tràmit d’informació pública, qualsevol persona 
podrà aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errades 
de la relació publicada, o oposar-se per raons de fons o forma, a la necessitat 
d’ocupació. 
 
Quart.- D’acord amb l’article 32 del Reglament Hipotecari “els Registradors de 
la Propietat hauran de fer constar, en el seu cas, per nota al marge de les 
inscripcions corresponents, que han expedit la certificació de domini i 
càrregues a efectes de l’expropiació i indicaran la data i procediment de que 
es tracti”. 
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La importància de la inscripció d’aquesta nota és tant per donar publicitat a 
possibles adquirents de drets sobre la finca de l’existència d’aquest expedient 
expropiatori per l’ocupació temporal, com per ser títol habilitant per cancel·lar 
tant el domini com càrregues o gravàmens, drets reals i limitacions de 
qualsevol classe, inscrits amb posterioritat a la nota marginal, quan s’inscrigui 
el bé a favor de l’Administració expropiant. Per tant, a criteri de qui subscriu, 
és convenient demanar la certificació de domini i càrregues a efectes de 
l’expropiació prevista a l’art.32 del Reglament Hipotecari. 
 
Cinquè.- Competència: L’article 3.4 del REF atribueix al Ple de l’Ajuntament 
la competència per adoptar els acords en matèria d’expropiació que tinguin 
caràcter de recurribles en la via administrativa o en la via contenciosa, i 
l’article 38.1 ROAS atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència en 
l’aprovació dels projectes d’obres sempre que la seva execució comporti 
l’expropiació forçosa de béns i drets. 
 
No obstant, l’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions acordades per l’Ajuntament en 
sessió plenària que va tenir lloc el dia 19 de febrer de 2013 i al tractar-se 
l’aprovació de la relació de béns i drets d’un acte administratiu no susceptible 
de recurs en via administrativa o contenciosa. 
 
Sisè.- En cap cas es podrà portar a terme l’execució del contracte d’obres fins 
que no s’hagi aprovat definitivament el projecte i s’hagi ocupat per part de 
l’Ajuntament el bé objecte d’ocupació temporal i de servitud de pas de 
canonada.” 

 
Vist l’informe tècnic núm. 50/15, de data 3 d’agost de 2015. 
 
D’acord amb la instància amb registre d’entrada núm. 2015/7344, presentada per *** 
en representació de la mercantil INMOBILIARIA CUBELLAS DOS, S.L., amb NIF 
B59433698 en la que exposa el següent: 
 

“PRIMER. Que l’Ajuntament de Cubelles té prevista l’execució de l’obra 
consistent en la desafectació d’una canonada d’aigua potable de fibrociment 
a la zona de Mas Baró. S'estableix una nova afectació que consisteix en una 
servitud de pas per a la construcció d'una nova canonada d’una amplada 
d’1,5m en tota la longitud de la canonada i una ocupació temporal dels 
terrenys en una franja de 5 metres des del límit de la servitud. La superfície 
total del terreny afectat per la servitud de pas és de 564,7m2, i la superfície 
d’ocupació temporal és de 1.744,29 m2. 
 
SEGON. Que la mercantil INMOBILIARIA CUBELLAS DOS, S.L. és titular 
registral de la finca, ubicada al terme municipal de Cubelles: 
 
Finca registral número 442, al tom 1.331, llibre 145, foli 101, del Registre de 
la Propietat de Vilanova i la Geltrú 1, que es descriu en els termes següents: 
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“Finca RÚSTICA, consistente en la heredad denominada “Mas Baró” 
radicada en la Cuadra de Gallifa, del termino de Cubellas, con su casa 
rústica enclavada dentro de la misma, señalada hoy con el número 7, antes 
10, compuesta de bajos, un piso y azotea, midiendo dicha casa ciento 
veintisiete metros; la heredad se compone de campa, viña, algarrobos y 
monte, de superficie, según el Registro de la Propiedad, treinta jornales o 
diez hectáreas, si bien según el amillaramiento quince hectáreas, veintisiete 
áreas, cuarenta centiáreas, distribuidas en la siguiente forma: una hectárea, 
veintitrés áreas de viña se [sic] segunda clase; treinta y cuatro áreas 
veinticuatro centiáreas de viña de tercera clase; una hectárea setenta y una 
áreas cuarenta y ocho centiáreas de cereales de primera clase; una 
hectárea treinta y dos áreas ochenta centiáreas de cereales de tercera 
clase, una hectárea dos áreas setenta y dos centiáreas de algarrobos de 
segunda clase, una hectárea treinta y cuatro áreas veinticuatro centiáreas 
de olivos de segunda clase, una hectárea treinta y cuatro áreas veinticuatro 
centiáreas de almendros de segunda clase,  treinta y cuatro áreas 
veinticuatro centiáreas de melocotones; una hectárea treinta y seis áreas 
noventa y seis centiáreas de regadío de hortalizas; y tres hectáreas 
cincuenta y cinco áreas de monte de pinos. 
 
LINDANTE de por junto, al Este con viña de * al Sur, con la carretera que 
conduce a la Villa de Arbós, por donde tiene la entrada y con viña *; y al 
Norte con viña de * 
 
TERCER. Que la propietat fa la cessió de l’esmentada servitud de pas i 
d’ocupació temporal de forma gratuïta en els següents  
 
TERMES 
 
Primer.- La mercantil INMOBILIÀRIA CUBELLAS DOS, S.L., com a 
propietària de la finca registral número 442 del Registre de la Propietat de 
Vilanova i la Geltrú estableix mitjançant el present document que la cessió 
de la servitud de pas d’una amplada d’1,5m en tota la longitud de la 
canonada i una ocupació temporal dels terrenys en una franja de 5 metres 
des del límit de la servitud es fa de forma gratuïta. 
 
Segon.- L'acceptació de la cessió gratuïta, implica la conformitat de 
l'Ajuntament de Cubelles amb les condicions que s'especifiquen en els 
pactes Tercer i Quart. 
 
Tercer.- 
 
3.1. La propietat sol·licita còpia de l'expedient del projecte aprovat per 
l'Ajuntament de Cubelles. 
 
3.2. La propietat concedeix la servitud de pas únicament i exclusiva per a la 
canonada d'aigua. 
 



Exp. 1.2.1.2_2015_12 
 

Legislatura 2015-2019 

 
 

17 
 

3.3. La propietat entén que les obres tenen una durada estimada de deu 
setmanes, la qual cosa permet començar els treballs agrícoles a partir de l'1 
de novembre de 2015. 
 
Quart.- La propietat donarà per acceptat el projecte aprovat per l'Ajuntament 
de Cubelles sempre i quan quedin reflectides les següents especificacions: 
 
4.1. La canonada antiga de fibrociment es retirarà en la seva totalitat. 
 
4.2. Els treballs de construcció s'han d'aturar en cas de pluja. Si una 
màquina pesant compacta la terra quan el terreny és moll la converteix en 
improductiva. 
 
4.3. Cal respectar el tractament diferenciat de les capes superficial (vegetal) 
i profunda del terreny per evitar la barreja de substrats que afectaria la 
producció agrícola a mitjà i llarg termini. 
 
4.4. Els marges de pedra seca afectats per les obres s'han de refer d'acord 
amb les tècniques específiques que s'apliquen a la construcció d'aquest 
tipus de marges. 
 
4.5. S'ha de concretar com es restituirà la massa forestal i els camins 
afectats per l'accés de la maquinària pesant de l'obra”. 
 

I sol·licita: 
 

“Que sigui acceptada la renúncia per part d’aquesta mercantil a cap despesa 
econòmica de l’Ajuntament per indemnitzacions expropiatòries referent a les 
afectacions de servitud de pas de canonada de 564,70m2, com de 
l’ocupació temporal de 1.744,29m2, de la finca per tal de portar a terme el 
projecte d’obres d’acord amb tot l’exposat. 
 
Que en l’acord d’aprovació inicial consti de forma expressa les condicions 
exposades anteriorment en les quals s’efectua la cessió gratuïta de la 
servitud de pas.” 

 
Vista la diligència de fiscalització núm. 630/2015, de 19 d’agost. 
 
Vist l’informe tècnic núm. 59/15, de 19 d’agost. 
 
Vist l’article 37 i següents del Decret 179/1998, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS). 
 
Vist que segons l’article 40 ROAS l’aprovació dels projectes d’obres locals comporta la 
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi 
siguin compresos, a l’efecte de l’expropiació forçosa. 
 
Vistos els articles 18 de la Llei d’Expropiació de Forçosa i 17 del Reglament 
d’expropiació forçosa que imposen l’obligació de publicar la relació de béns i drets de 
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necessària ocupació en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major 
circulació de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Vist l’article 3.4 del Reglament d’expropiació forçosa que atribueix al Ple de 
l’Ajuntament la competència per adoptar els acords en matèria d’expropiació que 
tinguin caràcter de recurribles en la via administrativa o en la via contenciosa, així com 
l’article 38.1 ROAS que atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència en l’aprovació 
dels projectes d’obres sempre que la seva execució comporti l’expropiació forçosa de 
béns i drets. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada “Desafectació de la canonada 
d’aigua potable de fibrociment de la zona Mas Baró”, promoguda per l’Ajuntament de 
Cubelles i redactada per l’enginyer tècnic d’obres públiques *** en nom de SOREA, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 73.035,92 €, IVA exclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre la memòria valorada a informació pública per un període de trenta 
dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOPB i al tauler 
d’anuncis de la casa Consistorial. 
 
TERCER.- Declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupació del terreny afectat per 
l’execució de la Memòria Valorada “Desafectació de la canonada d’aigua potable de 
fibrociment de la zona Mas Baró”. 
 
QUART.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets de 
necessària ocupació per a l’execució de la Memòria Valorada “Desafectació de la 
canonada d’aigua potable de fibrociment de la zona Mas Baró”, als efectes establerts a 
la Llei d’Expropiació Forçosa (art.15 i següents), que s’inclou a continuació: 
 
RELACIÓ DE BENS I DRETS 
 
Descripció de les afectacions: 
 
L’afectació en un únic terreny privat suposarà la constitució d’una servitud de pas de 
canonada (aqüeducte) i d’una ocupació temporal, d’acord amb la següent relació de 
superfície: 
 
Amplada objecte de servitud de pas de canonada: 1,5 metres 
Amplada objecte d’ocupació temporal:5 metres des del límit de la servitud 
Profunditat servitud de pas de canonada: 1 metres 
 
 
FINCA única afectada:   
Registral 442 del Registre de la Propietat 1 de Vilanova 
RUSTICA: MAS BARO, radicada en la Cuadra de Gallifa del término de Cubelles, 
compuesta de campa, viña, algarrobos y monte, de superficie once hectareas catorce 
áreas noventa y una centiáreas, equivalentes a ciento once mil cuatrocientos noventa 
y un metros cuadradados. LINDANTE: (*) 
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Titular: IMMOBILIÀRIA CUBELLAS DOS SL  
Referència Cadastral: 08073A021000090000MU Polígon 21, parcel·la 9 
Classificació del sòl: Sòl no urbanitzable 
Superfície servitud de pas de canonada: 564,7m2 
Superfície ocupació temporal: 1.744, 29m2 
Valoració Servitud de pas de canonada (aqüeducte): 847, 05 euros 
Valoració ocupació temporal: 523,29 euros 
Total afectació: 1.370,34 euros. 
 
CINQUÈ.- Exposar al públic la relació de béns i drets de necessària ocupació 
aprovada inicialment, durant un període de trenta dies, mitjançant inserció d’anuncis 
en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per tal de que puguin formular-se al·legacions per part de titulars de drets 
i interessos legítims sobre aquest bé. 
 
SISÈ.- Requerir als propietaris perquè durant el termini d’informació pública informin 
sobre l’existència d’algun precarista o llogater dels terreny objecte d’ocupació. 
 
SETÈ.- Acceptar la renúncia de la mercantil INMOBILIARIA CUBELLAS DOS, S.L., 
amb NIF B59433698 (efectuada mitjançant instància RE 2015/7374) a rebre cap 
import en concepte d’indemnització expropiatòria que li pogués correspondre en 
relació a les afectacions de servitud de pas de canonada de 564,70m2, així com de 
l’ocupació temporal de 1.744,29m2 de la finca per tal de portar a terme el projecte 
d’obres, d’acord amb tot l’exposat a la instància núm. 2015/7374 presentada per *** en 
representació de la mercantil esmentada. 
 
VUITÈ.- Notificar aquest acord als propietaris del terreny afectat. 
 
NOVÈ.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat de Vilanova i la Geltrú l’emissió del 
certificat de titularitat, càrregues i gravàmens, als efectes de la nota marginal prevista a 
l’article 32 del Reglament Hipotecari, respecte de la finca inclosa en la relació de béns i 
dret aprovada. 
 
DESÈ.- Facultar a l’alcalde o alcaldessa per a l’execució d’aquests acords i negociació 
de la indemnització per servitud de pas de canonada i per ocupació temporal. 
 
ONZÈ.- Donar compte a la Comissió Informativa dels presents acords, en compliment 
d’allò previst a l’art. 126 del RD 2568/86, de 28 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals 

 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
El Sr. Ardila explica que l’obra a executar està prevista dins del Pla Director que ha de 
realitzar SOREA al municipi, en relació a la xarxa d’aigua potable; que l’obra consisteix 
en la substitució d’una canonada de fibrociment ja existent que va des del dipòsit 
d’aigua situat al Corral d’en Cona fins a la xarxa de distribució d’aigua potable del nucli 
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urbà.  Comenta que s’ha d’aprovar per Ple perquè hi han algunes afectacions a 
particulars, ja que la canonada implica la constitució d’una servitud de pas i una 
ocupació temporal de terrenys per poder executar l’obra.  Conclou explicant que, no 
representa cap cost per l’Ajuntament perquè les persones afectades han donat el 
vistiplau.  
 
La Sra. Martínez comenta que donaran el seu suport a la urgència perquè es tracta 
d’una obra necessària pel municipi. Afegeix que també està el tema de la 
desembocadura del riu Foix, donat que cada vegada que plou comporta una greu 
problemàtica, i demana la col·laboració de tot el Consistori, que prenguin un 
compromís de reunir-se amb SOREA, ja que en diverses ocasions s’ha dit que és 
competència de l’ACA i no disposa de pressupost per afrontar la despesa.  Continua 
explicant que l’Ajuntament no rep aquest ingressos i, per tant, pateix un greu perjudici i 
proposa que es disposi d’un compte judicial per incloure-hi els diners destinats a l’ACA 
fins que realitzin els arranjaments i així poder-ne fer ús per aquesta mancança. 
 
El Sr. Ardila contesta que ell i el Sr. Hugué estan treballant per buscar un compromís 
amb tot el Consistori   per solucionar tots aquests temes.  Informa que la quantitat que 
SOREA aporta és molt petita per la inversió real que s’ha de realitzar per solucionar 
definitivament el problema del riu Foix.  Continua informant que a través de l’enginyer 
municipal s’està treballant per poder fer una valoració diferent de la que va presentar 
SOREA; que la legislatura passada ja es va presentar un projecte a SOREA, que 
pujava molts diners, i que reflectia moltes actuacions a nivell municipal, però que  
necessiten el compromís de tot el Consistori   per posar una solució definitiva que duri 
molts anys.  Conclou donant les gràcies a la Sra. Martínez per les seves aportacions. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
12.- MOCIONS  
 
12.1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CUBELLES, PER 
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
L’Alcaldessa explica que arran de la denúncia d’una ciutadana, la Junta Electoral de 
la Zona de Vilanova i la Geltrú emet resolució en data 14 de setembre de 2015, la qual 
acorda el literal següent: “ Instar al Ayuntamiento de Cubelles a posponer hasta la 
celebración de las elecciones autonómicas que se celebraran el 27/09/2015, la Moción 
relativa a la adhesión del municipio a la “Asociación de Municipios per la 
Independiencia”, del Orden del día del próximo Pleno Municipal del Ayuntmaiento de 
Cubelles que tendrá lugar el día 15/09/2015.  Comuníquese el presente acuerdo a los 
interesados.” 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia 
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12.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUBELLENCS-FIC SOBRE 
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives 
contraposades, sinó que es complementen i reforcen l’una a l’altra. 
 
Per altra banda, un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben 
estructurada resulten imprescindibles per a l’aprofundiment de la democràcia 
municipal. 
 
És important que es fomenti una Administració relacional, dialogant, que impliqui i 
consulti a la ciutadania i els diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les 
vies i els mitjans necessaris. 
 
Per això s’han de crear instruments concrets com podria ser el Consell del Municipi, 
grups de treball entorn de projectes determinants, tallers de reflexió ciutadana, vies per 
a la preparació dels Pressupostos participatius, el Consell Econòmic i Social, els 
Consells Assessors sectorials o fer ús de l’anomenada iniciativa popular. 
 
Per tenir una bona participació ciutadana és fonamental que s’asseguri el dret a la 
informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les 
tecnologies de la informació entre d’altres. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cubelles hauria de promoure la participació ciutadana i 
entendre-la com una eina imprescindible de l’organització municipal. 
 
Atès que les polítiques de participació han de ser polítiques transversals que afectin a 
tota l’organització municipal. 
 
Atès que l’ús de la participació ciutadana implica un altra manera de fer i entendre la 
política i per tant, ha de ser assimilada en la forma de fer i treballar del dia a dia dels 
polítics, ja siguin al govern o a l’oposició. 
 
Atès que és necessari que la ciutadania no es limiti a exercir el seu dret a participar 
indirectament a través d’uns representants que es voten cada 4 anys 
democràticament. 
 
Atès que la comunitat necessita de la iniciativa popular i de la seva ciutadania; els 
pobles, barris i ciutats, per estar vius, no poden limitar-se a la voluntat de la direcció 
política de la institució pública. 
 
Atès que als plens hi assisteixen ciutadans i ciutadanes de Cubelles així com també 
diversos/es membres d’entitats i associacions. 
 
Atès que és necessària la creació i el bon funcionament d’estructures col·lectives de 
deliberació i acords sobre el funcionament del municipi, que fomentin una reflexió i 
visió global per damunt de visions limitades a interessos de tipus corporatiu i/o polítics. 
 



Exp. 1.2.1.2_2015_12 
 

Legislatura 2015-2019 

 
 

22 
 

Atès que és necessari regular i reglamentar les formes, instruments i procediments per 
assegurar la informació i la participació dels ciutadans i ciutadanes de Cubelles en la 
vida municipal, ja sigui individualment o mitjançant col·lectius o entitats legalitzades. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cubelles disposa d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
que no regula de manera amplia la participació ciutadana o títol individual, en els 
òrgans municipals. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cubelles disposa d’un Reglament de Participació Ciutadana 
que no regula la participació ciutadana individual, en els afers del municipi, els 
representants locals ha de fomentar la transparència i la democràcia participativa, 
treballant a favor de la inclusió social i l’equilibri territorial, acostant els serveis a la 
ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa. 
 
Atès que s’ha de respectar la voluntat de la ciutadania, respectant també les minories i 
actuant amb lleialtat política. 
 
Atès que seria necessari establir unes mesures que milloressin la gestió  i la qualitat 
de la democràcia i la participació ciutadana a Cubelles. 
 
En tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Cubelles 
 
ACORDA: 
 
1.- Donar veu a totes aquelles persones que assisteixen al Ple i que així ho sol·licitin, 
amb un temps regulat i després de l’últim punt de l’ordre del dia, per tal que aquestes 
puguin formular preguntes. 
 
2.- Incorporar dins l’acta del Ple tant les preguntes formulades des del públic, com les 
respostes donades pels grups polítics municipals. 
 
3.- Constituir un grup de treball representat per totes les forces polítiques de 
l’Ajuntament, amb l’objectiu d’elaborar aquest punt dins del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) i del Reglament de Participació Ciutadana, pe tal de què reguli la 
participació ciutadana a títol individual i en aquest sentit, en els òrgans municipals i en 
els afers públics del municipi on es treballi almenys 5 eixos: l’audiència pública, la 
consulta popular, iniciativa ciutadana, les comissions sectorials de barris i les entitats 
cíviques i socials. 
 
4.- Elaborar un pla participatiu, anomenada Àrea dels Cubellencs, de consulta popular 
i iniciativa ciutadana, per tal que totes les persones a títol individual, entitats o 
associacions del municipi, puguin aportar i debatre les seves propostes i/o opinions 
directament i presencialment davant de tots els portaveus de les forces polítiques 
presentades.  Aquest grup de treball haurà de recollir i valorar conjuntament les 
propostes exposades, que es convocarà i és reunirà cada quatre mesos. 
 
5.- Publicar a la web municipal la convocatòria pública del grup de Treball, així com 
tota la informació diversa i punts que pugin sorgir de l’Àrea dels Cubellencs, per tal 
d’afavorir la participació ciutadana i el control democràtic. 
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6.- Publicar a la web les eines necessàries, per dur a terme el seguiment i fiscalització 
pública puntual i actualitzada, de les diferents partides i/o modificacions del Pressupost 
en vigor i per Regidories. 
 
7.- Afavorir la celebració anul·la d’un debat polític amb totes les forces presentades, 
sobre l’Estat del Municipi, i amb la intervenció de tota la ciutadania. 
 
8.- Fomentar una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la 
ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els 
mitjans necessaris. 
 
9.- Els diversos Grups Polítics amb representació a l’Ajuntament disposaran en 
dependències municipals accessibles d’un despatx o local tal i com recull el ROM, per 
a reunir-se i rebre visites amb horaris acordat, posant l’Alcalde/essa a la seva 
disposició els mitjans materials i humans que permeti el Pressupost. 
 
La Sra. Martínez explica que es tracta d’una moció de participació ciutadana amb 
l’objectiu de donar transparència i arribar a la ciutadania.  Creuen que els polítics no 
han de ser qüestionats cada 4 anys, sinó que han de generar les eines necessàries 
que permetin el canal per fer-ho efectiu i que el Ple és el moment més adient, ja que el 
ROM no regula el fet que la ciutadania pugui qüestionar al polític en els diferents 
temes que així consideri.  El que es proposa amb la moció, seria la creació d’una taula 
de treballa – s’inclogui al ROM-, per instrumentar i donar veu a la ciutadania “ perquè 
puguin expressar el que considerin al final dels punts del plenari. 
 
Continua dient que es crearia l’Àrea dels Cubellens amb uns grups de treball que es 
podrien reunir cada 4 mesos aproximadament –modificable a tres o sis-, que d’aquí hi 
haurien unes comissions sectorials ( per exemple, les culturals, esportives, de barri, 
etc.); que el resultat de les comissions serien les idees aportades per la ciutadania, 
que siguin escoltades i, finalment, amb el resultat es faci una audiència pública dels 
compromisos que es pugin assolir com a Consistori  . 
 
Continua exposant, que hi ha un punt que considera importat, que seria el donar 
compte un cop l’any de totes aquelles coses que s’han realitzat i les que no a la vila i 
explicar els motius; que es tractaria d’un exercici de transparència i comunicació més 
ampli que una vila pot tenir i, si tenen alguna esmena o algun dubte de la moció, 
demana que s’exposi per comentar-ho.   
 
El Sr. Daniel Pérez exposa que Guanyem Cubelles creu en la democràcia 
participativa i vol que les persones formin part en la presa de decisions importants del 
poble i que es puguin expressar individualment.  Diu que el Ple forma part d’un canvi 
social on la ciutadania reclama ser escolada, a l’igual que la participació i el poder de 
decisió.  Continua dient que les persones que fan política han d’estar a l’alçada dels 
nous temps, obrir les institucions al poble i modificar els reglaments necessaris i que 
per aquest motiu votarà a favor de la moció. 
 
La Sra. Cuadra  explica que CIU va participar en l’elaboració del ROM, aprovat 
aproximadament fa un any, que va costar molt d’elaborar i aprovar; que durant el 
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procés tots els grups van presentar esmenes i per aquest motiu considera que no és el 
moment de tornar-ho a revisar. Continua explicant que el web de l’Ajuntament fa dos 
anys que rep el segell d’infoparticipa, amb més d’un 95% d’items complerts, fet que 
indica que és un web participatiu, transparent i que compleix molts dels requisits.   
 
Seguidament, demana l’elaboració d’un PAM (Pla  d’Actuació Municipal), per saber la 
direcció del govern, donat que el govern ja porta uns mesos treballant, i que es podria 
fer – com a la legislatura passada -, una valoració anual de com es troben els objectius 
marcats, que seria la valoració que proposa la Sra. Martínez.  Per tant, diu que CIU no 
aprovaria la moció perquè no estan d’acord en tornar a fer el ROM que fa poc que s’ha 
aprovat, ja que no només van participar els partits polítics, sinó també els tècnics 
municipals, com serveis jurídics, que els van assessorar i tot just fa poc que s’ha posat 
en pràctica.  Conclou demanat l’agilització del PAM i valorar si s’està arribant als 
objectius que es proposen com a govern. 
 
La Sra. Boza exposa que el PP si que creu en la participació i conceptualment estan 
d’acord en la majoria dels punts exposats, però creu que han d’integrar els processos 
participatius a la pròpia gestió municipal des d’un punt de vista més estratègic i no 
mitjançant mocions.  Continua dient que és cert que es va aprovar el ROM al 2014, per 
aquest motiu, el PP fa públic el seu interès en què el govern, mitjançant la regidoria de 
participació ciutadana, posi en marxa el pla estratègic de participació ciutadana, 
perquè sí incorpora el Consell de la Vila, ela Consells Sectorials i altres temes que 
creuen que és des d’on s’ha de treballar la participació ciutadana d’una forma més 
integral. Per aquest motiu, diu que s’hi abstindran en la votació. 
 
El Sr. Tribó exposa que la moció no compleix el que desitgen, ja que ells aspiren a 
més.  Explica que volen un plenari ciutadà mensual – no contemplat a la moció-, poder 
fer servir les eines telemàtiques i incentivar-les més, una modificació del Reglament de 
participació ciutadana –especialment als punts 8 i 10-, que el pressupost Consistori  
fos consultat per l’aprovació, que les ordenances municipals també es sotmetessin a 
consulta popular i que estaria bé disposar d’una bústia de suggeriments. No obstant, 
cobclou, tot i que aquestes propostes no estan contemplades a la moció i que el nom 
els sembla una mica tendenciós, diu que hi votaran a favor.  
 
El Sr. Grau explica que el Reglament de participació es va elaborar amb el suport de 
diversos partits polítics, i que per tant el compromís amb la participació existeix; que es 
va crear una oficina de participació ciutadana –que aviat farà 10 anys-, amb un pla 
estratègic de participació; que a la darrera legislatura es va crear el Reglament de 
consells municipals de diverses àrees.  Continua dient que el treball fet durant aquests 
anys, fins i tot el ROM, és millorable; que la participació ciutadana ha de ser una eina 
clau per millorar la gestió de l’Ajuntament, com ara els processos que es van realitzar 
pel Pla general, el Projecte del passeig Marítim o el passeig Vilanova, processos que 
contaven amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Segueix exposant, respecte a la revisió del ROM, que coincideix amb la Sra. Cuadra, 
que  va constar molt la seva elaboració i l’aprovació, tot i que podria ser manifestament 
millorable, però que apostarien per aprofitar qualsevol opció que hi hagi per reflexionar 
sobre aquestes eines per revisar-les i millorar-les i per tant, tot i que a la Comissió 
Informativa van manifestar els seu suport a la moció, volen proposar a la Sra. Martínez 
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algunes propostes de modificació.  Explica que tot i que la participació d’entitats està 
molt bé, la regulació de la participació a nivell individual s’hauria de millorar.  Entenen 
que la moció proposa la creació d’una comissió de treball per part dels tècnics de 
l’Ajuntament i de representants polítics per millorar aquest aspecte en concret i que el 
punt núm. 1 hauria de ser l’objectiu d’aquesta comissió i poder regular la forma, el 
temps i els matisos.  També pensa que el punt clau de la moció és el punt núm. 3, que 
seria l’esmena que proposen, crear la comissió amb l’objectiu principal d’aquesta fos el 
punt núm. 1. 
 
Continua dient que, tal com deia el Sr. Tribó i per no donar peu a malentesos, es podia 
modificar el nom de l’àrea i proposa com a nom possible àrea de ciutadania, 
participació de veïns i veïnes, ja que el nom de cubellencs deixaria de banda a les 
dones i coincideix amb un partit polític del municipi. Conclou dient que aquestes dues 
esmenes són salvables i així es pot obtenir el màxim suport possible de tots els 
regidors i regidores. 
 
El Sr. Macià explica que el govern està bàsicament d’acord amb el contingut i 
l’objectiu de la moció que presenta Cubellencs, però que d’alguna manera està regulat 
mitjançant el ROM –aprovar fa aproximadament un any-, i el Reglament de participació 
ciutadana –aprovat aproximadament fa uns 6 anys-, aquest últim en els seus articles 
10 i 26 ja dóna la possibilitat d’intervenir als ciutadans en el ple.  
 
En referència al punt núm. 1 de la moció, explica que amb l’elaboració del Reglament 
de participació ciutadana, les entitats i les associacions van realitzar les seves 
aportacions i inquietuds que la ciutadania els van manifestar. Per tant, diu que no 
negaran la veu a cap ciutadà sempre que ho sol·liciti amb temps i forma i tingui algun 
interès, tal com està regulat. 
 
En referència al punt núm. 2 de la moció, quan diu: “Incorporar dins l’acta del Ple tant 
les preguntes formulades des del públic, com les respostes donades pels grups polítics 
municipals.”, no es possible ja que el ciutadà no tindria la possibilitat de donar fe de les 
seves intervencions dins d’un acta, fet que va confirmar la secretària de la corporació. 
 
En referència al punt núm. 3, el Reglament de participació ciutadana va ser aprovat al 
2.007, desprès d’un procés llarg en que van intervenir totes les entitats, tant a nivell de 
veïns com de comerços, van fer les seves aportacions perquè la participació fons 
viable i es tingués en compte la seva opinió.  Per tant, diu, el reglament de participació 
ciutadana és un document consensuat, que regula qualsevol proposta participativa que 
es vulgui canviar.  La forma en què es construeix el grup de treball per fer 
modificacions dins del Reglament està excloent alguns ciutadans, no només haurien 
de ser els polítics, sinó també els ciutadans que poguessin finalitzar aquesta proposta 
de modificació del Reglament per ser més amplia que una comissió de treball. 
 
Continua dient que el punt núm. 4, quan fa referència al nom de l’àrea, considera que 
no és el nom més adient per la similitud amb el partit polític de Cubellencs-FIC.  
Explica que al municipi hi han creats consells sectorials, com el consell de les dones, 
el d’esports, el de gent gran, etc., i d’alguna forma els grups de treball ja estan creats, 
per tant, no tindria cap sentit formar un grup de treball nou quan ja existeixen aquest.  
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El que si es podria crear – considera – és un consell territorial que representaria els 
consells dels barris.   
 
Continua dient que els tres punts següents, farien referència a la Llei de transparència, 
i a l’Ajuntament la Llei ja s’està complint.  D’altra banda, pregunta a la Sra. Martínez, 
quan fa referència a la realització d’un ple anual on els ciutadans s’expliquin, quina 
diferència hi ha entre aquest ple i l’audiència pública que es fa anualment al cinema 
mediterrani.  
 
Conclou explicant que estan ultimant el PAM, tot hi que hi ha alguns punts per acabar i 
que votaran en contra de la moció i li comenta a la Sra. Martínez que en lloc de 
presentar una moció podia haver realitzar un prec per la modificació de les bases. 
 
La Sra. Martínez agraeix el suport dels grups de Guanyem Cubelles, Cubelles Si es 
pot i el PSC.  Comenta que estan d’acord amb les propostes proposades pel Sr. Grau i 
que no tindrien cap inconvenient en realitzar els canvis.  En referència a l’audiència 
pública, diu que es realitza un cop l’any per donar comptes a la ciutadania dels 
resultats de comptes anuals de l’Ajuntament, no pas per explicar els projectes. 
Continua explicant que al punt núm. 3, quan es fa referència a les comissions 
sectorials de barris, es proposava per donar veu a totes aquelles persones que no 
estan afiliades a les associacions i que poguessin tenir veu a títol individual; que quan 
es comentava que a l’acta no era possible recollir aquestes intervencions, ja que 
legalment està limitat, explica que hi ha ajuntaments que ho estan fent, com ara 
l’Ajuntament de Sitges, que elabora un annex que adjunten a l’acta i s’aprova al ple 
corresponent. 
 
El Sr. Macià contesta que a la Comissió Informativa ja ho van comentar i aquesta 
consideració la va fer la secretària de la corporació. 
 
La Sra. Martínez afegeix que no ho han presentat com un prec perquè tots els grups 
polítics en els seus programes electorals portaven el compromís de millorar la vila de 
Cubelles; que és cert que el ROM es va aprovar fa un any, però que si es poden 
incorporar millores o modificar alguns punts s’hauria de fer i conclou agraint que els 
hagin escoltat i que el ciutadà sàpiga que estan a la seva disposició i espera que en 
properes ocasions escoltin la veu de la ciutadania. 
 
El Sr. Macià contesta que ell si ha assistit a alguna audiència pública de l’Ajuntament.  
Pel que fa al tema de la legalitat, que estan a Cubelles, no a Sitges, i que si té algun 
dubte li podrà aclarir la secretària de la Corporació millor que no pas ell.  Conclou 
explicant que, no és que no vulguin millorar la participació ciutadana, sinó que aquesta 
aportació la podia haver presentat fa un any abans de l’aprovació del ROM i ara 
estaria solucionat. 
 
La Sra. Martínez insta que el Sr. Macià demani la informació si té dubtes i que tot el 
que sigui millorable pel municipi, ella com a representant de Cubellencs-FIC ho 
aportarà. 
 
L’Alcaldessa li contesta que Cubellencs-FIC no hi era la legislatura passada, però la 
Sra. Martínez físicament sí. 
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La Sra. Martínez contesta que el que portaven precisament al programa electoral era 
millorar el municipi amb aquestes propostes. 
 
El Sr. Grau presenta les dues esmenes proposades: 
 

1. Proposa que sigui el punt núm. 3 com a punt principal i eliminar el punt núm. 1, 
i per sintetitzar l’objecte de l’esmena que fos constituir un grup de treball 
representat. 

2. Fer una proposta alternativa al nom, que podria ser àrea de ciutadania. 
 
Per últim, fa un prec a la generositat de tots els regidors i regidores per fomentar la 
participació ciutadana, ja que estan a l’inici de la legislatura i reflexionar al respecte. 
 
Es sotmet a votació les esmenes proposades i no s’aproven per 6 vots a favor ( 2 
del PSC, 2 de Cubelles Si es pot, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs-FIC ), 7 vots en contra 
(4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i 4 abstencions (. 2 de CIU i 2 del PP) 
 
Es sotmet a votació la moció i  no s’aprova per 6 vots a favor ( 2 del PSC, 2 de 
Cubelles Si es pot,1 de Guanyem i 1 Cubellencs-FIC ), 7 vots en contra (4 d’UC-11 
RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i 4 abstencions ( 2 de CIU i 2 del PP) 
 
12.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PER 
APLICAR MESURES DE LLUITA CONTRA LA EXCLUSIÓ SOCIAL i POBRESA 
INFANTIL A CUBELLES 
 
La greu crisi econòmica està deixant a moltes persones en una situació vital molt 
delicada. L’altíssim índex d’atur i l’increment de les desigualtats fa que hi hagi 
persones a Cubelles que ho estan passant molt malament. 
 
Els nens i les nenes són els més perjudicats per la situació que viuen els seus pares i 
les seves mares. 
 
Durant el curs escolar 2014 – 2015 hi ha hagut prop de 200 nens i nenes de Cubelles 
que han rebut beques menjador per estar en risc de vulnerabilitat alimentaria. 
 
El dia 10 de juny la Federació d´Associacions de mares i pares d´alumnes de 
Catalunya ( FAPAC ) va treure una nota de premsa fent una crida urgent als 
Ajuntaments a “mantenir oberts els menjadors escolars a l’estiu”. La idea era un cop 
acabades les classes poder donar cobertura alimentaria a tots els nens i nenes que 
tenien beques menjador.  
 
La crisi ha deixat amb risc d´exclusió social a molts d´aquests nens i nenes. La manca 
de recursos econòmics fa que molts pares i mares no puguin adquirir material escolar, 
llibres de text o apuntar als seus fills a sortides, colònies, etc. 
 
La manca de activitats extraescolars d´aquests nens i nenes  potencia la marginació  i 
el sentiment de discriminació, ja que els infants veuen que no poden fer les mateixes 
activitats que els seus companys i companyes de classe per raons que no acaben                 
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d´entendre. 
 
Atès que els cubellencs i cubellenques no podem permetre que en ple segle XXI hi 
hagin nens i nenes del nostre municipi amb malnutrició i risc d´exclusió social.  
 
Atès aquest infants són part del present i futur del nostre poble, i tenim que garantir 
que puguin viure amb dignitat. 
 
El Grup Municipal Guanyem Cubelles demana a Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 
 
Primer.- Obrir els menjadors escolars que siguin necessaris durant l’etapa no lectiva 
per garantir l’alimentació, com a mínim, dels nens i nenes que reben beca menjador 
durant el curs escolar. 
 
Segon.- Establir les mesures necessàries per a garantir la gratuïtat del material 
escolar i dels llibres de text per a totes les famílies de Cubelles que d´acord amb 
serveis socials no poden fer-se càrrec de l´adquisició. 
 
Tercer.- Donar ajuts a les famílies que d´acord amb serveis socials no poden pagar 
excursions, colònies, casals d´estiu organitzades per les escoles del municipi o 
AMPAS. 
 
Quart.- Modificar l´Ordenança General de Subvencions de l´Ajuntament de Cubelles 
per a introduir l ´obligació que tindran totes les entitats que reben subvencions a 
admetre sense cap cost als nens i nenes de famílies sense recursos econòmics que 
demanin formar part de l´entitat subvencionada. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a les diferents AMPAs de Cubelles, a la FAPAC i a 
les entitats que reben subvencions o ajuts del nostre municipi. 
 
El Sr. Daniel Pérez explica que a Cubelles hi ha al voltant de 200 nens i nenes amb 
risc de vulnerabilitat alimentaria- segons la Generalitat de Catalunya-, que disposen de 
beques de menjador i que en un municipi de 14.000 habitants és intolerable.  Diu que 
s’ha fet alguna actuació des del Departament de Serveis Socials, com ara el càtering, 
però que s’ha de garantir, no només un àpat diari, sinó una infància digna i el més 
normal possible, independentment dels recursos econòmics de la seva família.  Que 
aquests nens i nenes tenen dret a relacionar-se amb altres infants, fer activitats a les 
entitats del municipi, poder gaudir d’excursions, colònies, casals d’estiu, etc.,  i que 
s’ha de fer tot el que calgui perquè tinguin un futur digne, independentment dels 
recursos econòmics. 
 
La Sra. Martínez diu que estan d’acord amb la forma i contingut de la moció i agraeix 
a Cubellencs la seva solidaritat en la campanya de recollida de material escolar, 
corregeix i diu que vol agrair a Guanyem Cubelles la seva solidaritat en comptes de 
Cubellencs, i a totes les persones anònimes que hi han participat tan generosament, 
diu que treballaran per què aquest tipus d’actuacions siguin possibles i que per tant 
donaran el seu suport a la moció. 
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Continua dient que li agradaria que li aclarissin un dubte: quan al punt núm. 1 es parla 
de totes els nens i nenes que reben l’ajut del menjador durant el curs escolar, si saben 
que les persones que reben una beca diferent a una beca social són beques per 
famílies nombroses, per tant, no estarien dintre d’aquest risc d’exclusió social, per tant 
demana que quedes separant el concepte de la proposta. 
 
La Sra. Cuadra explica que CIU votarà a favor de la moció, però vol fer una petita 
esmena al punt núm. 1, on diu: “Obrir els menjadors escolars que siguin necessaris 
durant l’etapa no lectiva per garantir l’alimentació, ...”, suposa que l’etapa no lectiva es 
tracta de l’època d’estiu que va del 20 de juny fins al 14 de setembre.  L’esmena que 
proposa es que digui. “Obrir els menjadores escolar o garantir que els nens i nenes 
puguin menjar”.  Continua explicant que, tal com deia el Sr. Daniel Pérez, des de l’Àrea 
de Serveis Socials és on adjudiquen aquest tipus de beques del menjador escolar pel 
curs i diu que al Ple del Consell Comarcal ja han aprovat una proposta en aquest 
sentit.   
 
Continua exposant que no sap si l’Ajuntament de Cubelles disposa de pressupost per 
obrir el menjador escolar, però, si no és a través d’aquest, es podria fer a través d’uns 
vals per què les famílies puguin comprar aliments i cuinar-los a casa.  Demana 
treballar conjuntament amb el Departament de Serveis Socials, que és qui realment 
coneix la situació d’aquestes famílies i si reuneixen els requisits necessaris perquè els 
adjudiqui aquestes beques. Diu que aquestes beques no s’adjudiquen a les famílies 
nombroses, sinó a aquelles famílies que no tenen recursos econòmics necessaris 
perquè els seus infants puguin menjar. S’adjudiquen a través d’uns límits, mitjançant 
les rendes,- establerts per la Generalitat de Catalunya-, que durant el curs escolar es 
pot adjudicar entre un 100, 50 o 30%, però que el problema es troba a l’estiu. Conclou 
dient que és evident que moltes famílies no disposen d’aquests recursos i se’ls ha 
d’ajudar des de l’Ajuntament o el Consell Comarcal. 
 
La Sra. Boza manifesta que el PP donarà el seu suport a totes les famílies amb 
situació d’exclusió social.  Explica que alguns dels acords que demanen Guanyem ja 
estan en funcionament al Departament de  Serveis Socials, com ara l’ajut de material 
de llibres de text.  Diu que es suma a la petició realitzada per CIU i demana una petita 
esmena al punt núm. 4 de la moció, aquesta fa referència a la petició de totes les 
entitats del municipi i no ho poden aprovar perquè desconeixen els estatuts de totes 
les entitats i entenent que l’aprovació de la moció, tal hi com està redactada, pot 
causar unes conseqüències no valorades al plenari.  Per aquest motiu, demanen 
modificar el punt núm. 4 en el sentit següent: “.. que la obligació de totes les entitats, 
sense cap cost amb un percentatge acordat per les entitats”,  ja que si no s’esmena 
pot generar un problema d’inestabilitat econòmica en algunes d’aquestes entitats. 
 
Conclou dient que no hi ha cap partit que no estigui al costat dels més desfavorits i que 
l’aprovació de la moció, sense l’esmena, pot causar alguns inconvenients a les 
entitats, per aquest motiu s’abstindran si no s’aprova l’esmena. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sra. Boza 
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La Sra. Di Stefano exposa que aquests moció fa referència a l’exclusió social i la 
pobresa infantil, però les propostes de mesures són de repartiment o gestió de la 
misèria.  En el punt núm. 3 diu “donar ajuts”, ella suposa que es tracten d’ajuts 
econòmics   No sap si suposa un canvi en el pressupost de la corporació.  Pregunta: 
Qui té dret a ajudes econòmiques?  
 
Continua exposant que s’entén que per aconseguir aquesta protecció s’ha de justificar 
el compromís amb el treball, però que passa amb la població exclosa del mercat de 
treball, en aquest cas els nens i nenes, gent gran, malats, dones, etc.  Diu que l’ètica 
del treball és molt útil a l’hora d’atribuir l’exclusió social, factors individuals, 
descarregant de responsabilitat a les institucions.  Les mesures proposades a la moció 
seria carregar als serveis socials, però l’única cosa que poden fer seria gestionar la 
misèria i no sortir de la pobresa ni ajudar a la integració d’aquests nens i nenes.  
Proposa trencar amb el sentiment de culpa, indignitat d’aquest suposat aprofitat del 
sistema, amb la individualització dels problemes i apoderar les víctimes de la pobresa 
fent-los protagonistes del seu procés i organitzar la ciutadania, crear ponts entre els 
col·lectius, entitats i usuaris. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza. 
 
Continua dient que obrir els menjadors escolars durant l’etapa no lectiva seria convertir 
aquests espais en menjadors socials, els quals segueixen estereotipant els i les 
pobres.  Si el problema d’una llar és l’absència d’una renda o la utilització del gruix de 
la renda disponible per pagar l’habitatge, l’administració ha d’evitar respondre amb 
menjar per evitar aprofundir en la desqualificació social quan fa referència a la dignitat 
dels infants.  Demana que facin una reflexió en el sentit que, tindria més sentit crear 
escoles públiques o transports públics exclusivament per a les famílies amb situació de 
precarietat econòmica?.  Continua dient que cal frenar la mercantibilització de l’espai 
públic i desenvolupar activitats a l’espai urbà que no sigui transitar d’un lloc a l’altre o 
el consum.  Trencar la lògica de la infantilització de la pobresa i la sospita del 
parasitisme social. Cal permetre que es desenvolupi una tasca apurada de 
dinamització comunitària entre iniciatives veïnals no institucionalitzades, entitats 
socials i administracions ja que seria una inversió i no pas una despesa. 
 
Conclou explicant que les mesures proposades a la moció no permeten eradicar 
aquesta pobresa infantil, sinó que són mesures d’urgència.  Cal tornar a tractar 
aquesta problemàtica per eradicar-la, tot i així, entenen l’emergència i votaran a favor. 
 
El Sr. Grau manifesta que estan d’acord amb la moció i amb les valoracions i 
aportacions realitzades pels grups polítics i, per tant, creu que s’ha d’aprovar.  Diu que 
en el tema de la pobresa infantil, les administracions fan totes les actuacions 
possibles, tot i que no són suficients. Continua dient que, tot i que està d’acord amb les 
esmenes proposades, també vol fer una petita esmena, que consistiria en incloure un 
punt més que digui: “Que l’Ajuntament presenés en un termini a determinar, a través 
dels seus departaments d’esports, cultura i serveis socials, una proposta d’actuació 
per què les entitats tinguin el recolzament tècnic i econòmic en els seus pressupostos 
per fer un programa de garantia social i lluitar contra l’exclusió de la pobresa infantil”.  
Explica que és complicat si es coneix el funcionament, la capacitat econòmica i gestió 
de totes les entitats del municipi i donar-los tota aquesta responsabilitat. 
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Continua explicant que tant l’Ajuntament com el Consell Comarcal fa temps que lluita 
contra el tema de l’exclusió de la pobresa infantil a Catalunya, ja que hi ha informes de 
Càrites, Creu Roja i institucions internacionals que avalen aquest problema tan greu. 
 
Seguidament, demana el màxim suport per la nova consellera de Serveis Socials –la 
Sra. Cuadra-, que a través del Consell Comarcal es trobarà amb aquest tema.  
Continua explicant que existeix un deute per part de les administracions d’uns 
2.000.000€, per tant, aquesta dificultat també arriba als ajuntaments, i conclou 
demanant a Guanyem que inclogui l’esmena proposada pel PSC, ja que en alguns 
casos s’haurà d’ajudar econòmicament a les entitats i desviar els recursos econòmics 
per a què es destinin a aquest cas concret en concepte de subvenció pel seu 
funcionament normal. 
 
El Sr. Macià explica que el govern votarà a favor de la moció i de les esmenes perquè 
els semblen lògiques, però aclareix que totes aquestes actuacions ja s’estan realitzant.  
Continua explicant que durant els mesos de juliol i agost s’han repartit dos vals de 30€ 
per nen, tot i que aquesta quantitat no podia satisfer les necessitats reals, i per això 
van decidir fer el càtering . exposa que també s’han donat ajudes en concepte de 
llibres de text, material escolar, s’han pagant bitllets de tren, colònies, ulleres, etc.,  a 
totes les persones que ho han sol·licitat, a banda de les col·lectes realitzades per 
alguns grups polítics i associacions, perquè s’ha d’ajudar als mes desfavorits.   
 
El Sr. Macià diu voler fer un aclariment: a la moció s´indica que hi han uns 200 nens i 
nenes quan en realitat en són 105, que els vals d’ajuts socials s’han recollit tots, però 
els menjars no, que hi ha hagut persones que no han donat explicació però d’altres sí, 
i que aquestes actuacions són una despesa per l’Ajuntament.  També explica que 
s’han pagat subministrament de llums, gas i hipoteques... i que augmentaran la partida 
pressupostària si és necessari.  Vol aclarir que les beques de menjador les atorga el 
Consell Comarcal, no l’Ajuntament, aquest ha atorgat 147 beques de menjador, 
segons els barems, entre el 30, 50 i 100%, a les famílies amb necessitats, no pas a les 
famílies nombroses.   
 
Continua dient que el que no li agrada és que dóna la sensació –segons l’exposició de 
la Sra. Di Stefano -, que estiguin al tercer món, diu que és cert que hi ha una sèrie de 
mancances, que abans tenien detectades 100 famílies que anaven a buscar menjar i 
ara en són 47, i que per tant la situació està millorant.  Afegeix que la taxa del 0% seria 
la ideal, que des del govern estan fent tot el possible, que a final de més repartiran el 
banc d’aliments recollits la legislatura passada.  Conclou dient que aprovaran les 
esmenes i la moció i insta als regidors que si necessiten més informació passin per la 
regidoria i se’ls facilitarà. 
 
El Sr. Daniel Pérez dóna les gràcies a tots els regidors i regidores.  A Cubelles-FIC 
per votar a favor de l’esmena quan es deia que les beques s’adjudiquen a les 
persones que no tenen recursos econòmics, no a les famílies nombroses ja que 
aquestes reben altres tipus de beques. A CIU, quan feia referència a obrir els 
menjadors o buscar una alternativa, el Sr. Pérez comenta que està d’acord, explica 
que a la moció es proposa el menjador de les escoles per aprofitar que els nens i 
nenes puguin dinar a les escoles aprofitant la seva assistència als Casals d’Estiu.  
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També diu que està d’acord amb la intervenció del PP ja que és coherent i perquè 
tampoc vol carregar a les entitats de nens i nenes que no poden assumir.   
 
Continua contestant a Cubelles Sí es pot, dient que ja li agradaria donar feina a tots els 
aturats del municipi, que cap ciutadà hagués de demanar aquest tipus d’ajuda, però 
aquesta moció és un principi.  Al PSC, també està d’acord amb l’afirmació de donar 
suport a les entitats i ajudar-les.  Per tot l’exposat, confirma que està d’acord en 
incloure les esmenes proposades per tots els membres de l’oposició. 
 
Continua dient que s’ha aprovat un compte general amb 800.000€ de superàvit, per 
tant, que  l’Ajuntament disposa de diners, només s’ha d’estudiar com distribuir-los.  
Conclou agraint a tots i totes els vots a favor. 
 
La Secretària de la corporació procedeix a resumir les esmenes, i aprofita per 
recordar als membres de la Corporació que les esmenes, segons l’article 23.3 del 
ROM, s’han de presentar amb una antelació mínima de 24 hores a l’inici de la sessió 
en que s’hagi de tractat l’esmentat assumpte, per poder ser estudiades pels regidors i 
regidores. 
 
- La primera -presentada per la Sra. Cuadra-: incloure al punt núm. 1 ·”obrir els 

menjadors o solucionar el problema d’alguna altra manera que garanteixi que els 
nens i nenes puguin fer servir els servei de menjador” 

- La segona –presentada per la Sra. Boza-: l’obligació de totes les entitats a 
admetre, sense cap cost afegir, un percentatge de nens i nenes acordat amb cada 
entitat” 

- La tercera – presentada pel Sr. Grau-. “Que l’Ajuntament redacti un programa de 
suport en les entitats per la lluita contra l’exclusió i la pobresa infantil en la vessant 
d’acompanyament tècnic i econòmic”. 

 
Es sotmet a votació  de la primera esmena, i s’aprova per la unanimitat dels membres 
de la corporació 
 
Es sotmet a votació de la segona esmena, i s’aprova per 14 vots a favor (3 d’UC-
11RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 
Cubellencs- FIC), cap vot en contra i 3 abstencions.(1 d’UC-11RCAT del Sr. Mudarra, 
2 de Cubelles Si es pot) 
 
Es sotmet a votació de la tercera esmena, i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-
11RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 
Cubellencs- FIC), cap vot en contra i 2 abstencions.( 2 de Cubelles Si es pot) 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
 
Per tant, la proposta que es sotmet a votació queda redactada de la següent manera: 
 
“12.3 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PER 
APLICAR MESURES DE LLUITA CONTRA LA EXCLUSIÓ SOCIAL i POBRESA 
INFANTIL A CUBELLES 
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La greu crisi econòmica està deixant a moltes persones en una situació vital molt 
delicada. L’altíssim índex d’atur i l’increment de les desigualtats fa que hi hagi 
persones a Cubelles que ho estan passant molt malament. 
 
Els nens i les nenes són els més perjudicats per la situació que viuen els seus pares i 
les seves mares. 
 
Durant el curs escolar 2014 – 2015 hi ha hagut prop de 200 nens i nenes de Cubelles 
que han rebut beques menjador per estar en risc de vulnerabilitat alimentaria. 
El dia 10 de juny la Federació d´Associacions de mares i pares d´alumnes de 
Catalunya ( FAPAC ) va treure una nota de premsa fent una crida urgent als 
Ajuntaments a “mantenir oberts els menjadors escolars a l’estiu”. La idea era un cop 
acabades les classes poder donar cobertura alimentaria a tots els nens i nenes que 
tenien beques menjador.  
 
La crisi ha deixat amb risc d´exclusió social a molts d´aquests nens i nenes. La manca 
de recursos econòmics fa que molts pares i mares no puguin adquirir material escolar, 
llibres de text o apuntar als seus fills a sortides, colònies, etc. 
 
La manca de activitats extraescolars d´aquests nens i nenes  potencia la marginació  i 
el sentiment de discriminació, ja que els infants veuen que no poden fer les mateixes 
activitats que els seus companys i companyes de classe per raons que no acaben                 
d´entendre. 
 
Atès que els cubellencs i cubellenques no podem permetre que en ple segle XXI hi 
hagin nens i nenes del nostre municipi amb malnutrició i risc d´exclusió social.  
Atès aquest infants són part del present i futur del nostre poble, i tenim que garantir 
que puguin viure amb dignitat. 
 
El Grup Municipal Guanyem Cubelles demana a Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Obrir els menjadors o solucionar el problema d’alguna altra manera que 
garanteixi que els nens i nenes puguin fer servir el servei de menjador durant l’etapa 
no lectiva per garantir l’alimentació, com a mínim, dels nens i nenes que reben beca 
menjador durant el curs escolar. 
 
Segon.- Establir les mesures necessàries per a garantir la gratuïtat del material 
escolar i dels llibres de text per a totes les famílies de Cubelles que d´acord amb 
serveis socials no poden fer-se càrrec de l´adquisició. 
 
Tercer.- Donar ajuts a les famílies que d´acord amb serveis socials no poden pagar 
excursions, colònies, casals d´estiu organitzades per les escoles del municipi o 
AMPAS. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament redacti un programa de suport en les entitats per la lluita 
contra l’exclusió i la pobresa infantil en el vessant d’acompanyament tècnic i econòmic. 
 
Cinquè.- Modificar l´Ordenança General de Subvencions de l´Ajuntament de Cubelles 
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per a introduir la obligació que tindran totes les entitats que reben subvencions a 
admetre sense cap cost afegit, un percentatge de als nens i nenes -  acordat amb cada 
entitat - de famílies sense recursos econòmics que demanin formar part de l´entitat 
subvencionada. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a les diferents AMPAs de Cubelles, a la FAPAC i a les 
entitats que reben subvencions o ajuts del nostre municipi.” 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 13 vots a favor (3 d’UC-11RCAT, 1 ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC), cap 
vot en contra i 4 abstencions (1 d’UC-11RCAT del Sr. Mudarra, 1 ERC-AM del Sr. 
Macià per no estar present a la sessió i 2 de Cubelles Si es pot) 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda i el Sr. Tribó 
 
12.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PER 
A LA REALITZACIÓ D´UNA AUDITORIA ORGANITZATIVA A  L´AJUNTAMENT DE 
CUBELLES 
 
Cada quatre anys hi han eleccions municipals, i com a mínim un govern polític nou 
dirigeix l´Ajuntament de Cubelles. 
 
Cada nou govern gestiona els recursos econòmics i personals seguint els seus 
principis, i organitza i estructura l´ajuntament com creu oportú.  
 
Atès que l´organització de l´Ajuntament canvia com a mínim cada quatre anys, amb el 
conseqüent moviment treballadors i treballadores a determinats departaments seguint 
directrius polítiques. 
 
Atès que els treballadors i treballadores del nostre ajuntament no poden ser eficients 
canviant de lloc de treball periòdicament.  
 
Atès que les continues pèrdues de temps que porta adaptar-se a un nou lloc de treball, 
que les duplicitats de tasques, la realització de treballs inútils, la sobredimensió de 
plantilla en determinats departaments i la manca en d´altres, son conseqüència del 
canvi estructural periòdic.  
 
Atès que aquests canvis continus fan que es desencadeni un desgavell organitzatiu, 
situació que genera la falta de motivació d´una bona part dels treballadors i 
treballadores; aspecte importantíssim per al bon funcionament de l´ajuntament. 
 
Atès que l´Ajuntament de Cubelles hauria de funcionar sol en molts aspectes bàsics, 
independentment del polític de torn que governi .Donat que acaba de començar una 
nova legislatura i és el millor moment per organitzar i estructurar l´ajuntament de 
Cubelles. 
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Atès que el màxim perjudicat de la situació organitzativa del nostre ajuntament és el 
ciutadà . 
 
El Grup municipal Guanyem Cubelles proposa els següents ACORDS al ple de 
l´Ajuntament de Cubelles: 
 
Primer.- Contractar en un termini màxim de tres mesos una auditoria organitzativa 
externa independent de l´Ajuntament de Cubelles . 
 
Segon.- Creació d´una comissió de treball especifica amb representació de tots els 
grups polítics municipals i la representació legal dels treballadors i treballadores de 
l´ajuntament de Cubelles per fer un seguiment, analitzar l´evolució i posar en marxa els 
resultats de l´auditoria. 
 
Tercer.- Donar copia d´aquests acords a la representació legal dels treballadors i 
treballadores de l´Ajuntament de Cubelles. 
 
El Sr. Daniel Pérez explica la moció en el fet que quan només feia 15 dies que havia 
estat nomenat regidor de l’Ajuntament de Cubelles, el govern va organitzar una reunió 
per exposar que Cubelles no tenia servei de salvament marítim durant l’època estival. 
Continua exposant que a la reunió va assistir la tècnica de medi ambient que va 
explicar que al mes de febrer es va agafar una baixa mèdica que va durar quatre 
mesos i que al tornar encara tenia l’expedient de contractació pendent de tramitar, i 
que ni cap responsable polític ni cap altre persona no política, es va preocupar de 
tramitar-lo.    
 
Continua considerant que l’administració ha d’evolucionar i buscar mecanismes de 
transparència i regeneració; que el fet de realitzar una auditoria no significa que no es 
facin bé les coses, sinó es tracta d’una eina per valorar la situació, definir una 
estructura sòlida i moderna l’Ajuntament; que s’ha d’aprofitar que estan a 
començament de la legislatura per fer uns fonaments sòlids. 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Pineda i el Sr. Tribó. 
 
Seguidament, explica que altres Ajuntaments van realitzar auditories organitzatives per 
tenir un Ajuntament ben organitzat i estructurat, fet que beneficia als treballadors i 
treballadores evitant canvis de llocs innecessaris, desmotivacions, feines duplicades o 
treballs inútils, però sobretot beneficia al conjunt de la ciutadania que sens dubte 
percebrà un millor servei. 
 
La Sra. Martínez exposa que la persona encarregada del repartiment de material 
escolar es trobava de vacances quan havien de realitzar el repartiment de material, i 
que es van trobar que no sabien què fer ni on deixar el material perquè la persona 
encarregada no va explicar ni deixar l’encàrrec a una altra persona. Afegeix que 
aquests mitjans serviran per canalitzar i estructurar aquest tipus de situacions, per tant, 
votaran a favor de la moció. 
 
El Sr. Baraza exposa que CIU vol presentar una esmena, ja que el període de tres 
mesos entenen que és molt curt, entre l’aprovació, elaboració d’informes i que no hi ha 
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partida pressupostària; per això, proposa ampliar el període a un mínim de sis mesos i 
posar un màxim d’un any, o un període obert perquè, si no, no serà factible, per molt 
que aprovin la moció.   
 
Continua dient que estan a favor de la moció perquè considera que s’ha de modificar 
l’organització de l’Ajuntament, ja que hi ha departaments que estan superdimensionats 
respecte d’altres.  Explica que durant el període de la legislatura passada que va ser 
regidor d’ensenyament, ja li va demostrar que hi ha certes àrees que requereixen de 
més personal i considera correcta la realització de l’auditoria.  Afegeix que l’auditoria 
organitzativa ha de portar cap a l’eficiència i l’optimització de recursos, sense oblidar 
que s’ha d’anar acompanyat d’altres vies d’actuació, com ara la motivació, el 
reconeixement i la incentivació dels treballadors i treballadores. 
 
Conclou instant al govern a tirar endavant l’auditoria i que aquesta vagi en paral·lel 
amb la catalogació que s’està realitzant, per tant, CIU votarà a favor de la moció tenint 
en compte la modificació del termini. 
 
La Sra. Boza explica que, considerant que està pendent la catalogació, des del PP 
votaran a favor de la moció, però vol presentar una esmena.  Explica que són 
conscients de la importància de la plantilla i l’estructura d’un ajuntament, ja que les 
persones són el motor i perquè es parla d’un 42% del pressupost; per tant, ja que es 
tracta d’una gestió orientada a resultats, proposa que l’auditoria fos realitzada per una 
empresa externa, independent i que l’empresa tingui experiència en l’administració 
pública, per no posar en dubte els resultats per qüestions polítiques.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Mudarra 
 
El Sr. Tribó diu que votaran a favor de la moció, tot i que són conscients que des de la 
Diputació de Barcelona ja es realitza aquest tipus de feina.  Confirma que serà positiu 
per l’Ajuntament fer l’auditoria i es donaran els principis d’eficàcia i eficiència. 
 
L’Alcaldessa explica que han buscat informació en referència a la moció durant el 
matí i que s’han trobat uns fets dels que no tenien coneixement: que hi ha una 
auditoria en marxa contractada al Sr. Surroca des de l’any 2014 i una altra de l’any 
2008 amb l’empresa Estratègia Local, aquesta última contractada per uns 18.000€ 
durant la legislatura 2007-2011,- quan el PSC i CIU formaven govern; afegeix que no 
han trobat cap documentació al respecte, que estan intentat posar-se en contacte amb 
*** perquè els hi faci arribar còpia. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Mudarra. 
 
La Sra. Martínez demana que els mantinguin informats quan tinguin coneixements de 
com es troba la situació. 
 
El Sr. Macià vol contestar a la Sra. Martínez, quan a la seva exposició feia referència 
al repartiment de material: explica que es van trobar amb la senyora que ho 
organitzava i li va explicar que, ja que havien tingut la voluntat de recollir el material, si 
era possible classificar-lo; que aquesta va confirmar que hi aniria el dia 7 però aquest 
dia no va aparèixer i no va avisar a la Rregidoria de Benestar Social.  Diu que després 
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va anar Canal Blau el dia 10 i quan van preguntar què feia Canal Blau a la regidoria, 
aquests van contestar - al Sr. Macià i l’Alcaldessa- que els havien dit que vinguessin a 
gravar una entrega de material. Explica que ell com a regidor va donar l’ordre que les 
càmeres no entressin a la regidoria ja que molts usuaris van per demanar ajuts i a 
ningú l’interessa; vol aclarir que en cap moment es va deixar al carrer a ningú, l’únic 
que aparèixer acompanyats d’unes càmeres de TV sense avís previ el dia 10 en 
comptes del dia 7. Finalment, vol destacar que no és cap menyspreu, al contrari, 
agraeix la seva col·laboració i diu que qualsevol aportació que vulguin realitzar, el 
truquen i seran ben rebuts. 
 
La Sra. Martínez contesta que ella va parlar amb la tècnica de la regidoria de 
Benestar Social i que van acordar la setmana del 7 per fer el lliurament de material, 
però en cap moment es va concretar el dia; que també li va preguntar si hi havia algun 
material més necessari que altre per lliurar-ho dels primers i incloure’l.  Continua dient 
que la tècnica en tot moment estava informada de tot, que ha explicat el cas com a 
exemple, donada la moció, que la tècnica es trobava de vacances aquella setmana i 
que no va facilitar la informació. Conclou aclarint que no ha volgut dir que la 
responsabilitat sigui del regidor, simplement, que cal trobar solucions perquè no 
succeeixin aquestes situacions i puntualitza que no va anar expressament per no fer-
se la foto, ja que aquest tipus d’actuacions es fan amb la intenció de ser solidàries, 
amb aportacions anònimes. 
 
El Sr. Macià contesta que sí no volia fer-se fotos que no hagués anat acompanyada 
de Canal Blau. 
 
La Sra. Martínez contesta que Canal Blau es va posar en contacte amb ells perquè 
estaven interessats en recollir la notícia, donat que es tractava d’una campanya 
pública. 
 
La Secretària de la Corporació procedeix a detallar les esmenes: 
 
- La primera -presentada pel Sr. Baraza-: modificar el termini a sis mesos. 
- La segona –presentada per la Sra. Boza-: que l’auditoria la realitzi una empresa 

externa a l’Ajuntament. 
 
Es sotmet a votació la primera esmena, i s’aprova 10 vots a favor ( 2 del PSC, 2 de 
Cubelles Si es pot, 2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC), 7 vots en 
contra (4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i cap abstenció.  
 
Es sotmet a votació de la segona esmena, i no s’aprova per 8 vots a favor ( 2 del PSC, 
2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC) 9 vots en contra ( 4 d’UC-
11RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de Cubelles Si es pot) i cap abstenció. 
 
La Sra. Boza  demana a Cubelles Sí es pot una explicació del seu vot en contra de 
l’esmena 
 
El Sr. Tribó contesta que es parla d’una empresa privada, per tant, el seu vot és en 
contra. 
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Per tant, la proposta que es sotmet a votació queda redactada de la següent manera: 
 
“12.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PER 
A LA REALITZACIÓ D´UNA AUDITORIA ORGANITZATIVA A  L´AJUNTAMENT DE 
CUBELLES 
 
Cada quatre anys hi han eleccions municipals, i com a mínim un govern polític nou 
dirigeix l´Ajuntament de Cubelles. 
 
Cada nou govern gestiona els recursos econòmics i personals seguint els seus 
principis, i organitza i estructura l´ajuntament com creu oportú.  
 
Atès que l´organització de l´Ajuntament canvia com a mínim cada quatre anys, amb el 
conseqüent moviment treballadors i treballadores a determinats departaments seguint 
directrius polítiques. 
 
Atès que els treballadors i treballadores del nostre ajuntament no poden ser eficients 
canviant de lloc de treball periòdicament.  
 
Atès que les continues pèrdues de temps que porta adaptar-se a un nou lloc de treball, 
que les duplicitats de tasques, la realització de treballs inútils, la sobredimensió de 
plantilla en determinats departaments i la manca en d´altres, son conseqüència del 
canvi estructural periòdic.  
 
Atès que aquests canvis continus fan que es desencadeni un desgavell organitzatiu, 
situació que genera la falta de motivació d´una bona part dels treballadors i 
treballadores; aspecte importantíssim per al bon funcionament de l´ajuntament. 
 
Atès que l´Ajuntament de Cubelles hauria de funcionar sol en molts aspectes bàsics, 
independentment del polític de torn que governi .Donat que acaba de començar una 
nova legislatura i és el millor moment per organitzar i estructurar l´ajuntament de 
Cubelles. 
 
Atès que el màxim perjudicat de la situació organitzativa del nostre ajuntament és el 
ciutadà . 
 
El Grup municipal Guanyem Cubelles proposa els següents ACORDS al ple de 
l´Ajuntament de Cubelles: 
 
Primer.- Contractar en un termini màxim de sis mesos una auditoria organitzativa 
externa independent de l´Ajuntament de Cubelles . 
 
Segon.- Creació d´una comissió de treball especifica amb representació de tots els 
grups polítics municipals i la representació legal dels treballadors i treballadores de 
l´ajuntament de Cubelles per fer un seguiment, analitzar l´evolució i posar en marxa els 
resultats de l´auditoria. 
 
Tercer.- Donar copia d´aquests acords a la representació legal dels treballadors i 
treballadores de l´Ajuntament de Cubelles.” 
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Es sotmet a votació la moció i s’aprova 10 vots a favor ( 2 del PSC, 2 de Cubelles Si 
es pot, 2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC), 7 vots en contra (4 
d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i cap abstenció. 
 
12.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUBELLES, SI ES POT DE 
SUPORT ALS REFUGIATS SIRIANS I D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS 
REFUGI 
 
Albert Tribó Ramírez, Portaveu del Grup Polític municipal Sí Es Pot a Cubelles a 
l’empara del que disposa l’apartat 5 de l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Cubelles presenta per la seva discussió i aprovació la MOCIÓ 
D’URGÈNCIA relativa a l’adhesió del nostre municipi a la Xarxa de Ciutats Refugi, 
d’acord amb la següent, 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El conflicte Sirià ha provocat centenars de milers de morts, milions de desplaçats i ha 
convertit a més de 4 milions de persones refugiades en països veïns com Líban, 
Jordània, Turquia o Irak, segons dades de 29 d’agost de 2015 de l’Agència de 
refugiats de les nacions unides (UNHCR). El col·lapse en aquests països que, com en 
el cas del Líban, acullen a més d’un milió de persones que fugen de la guerra, i la 
insuficiència de la resposta internacional fa que la situació pugui ser catalogada com la 
major emergència humanitària actual. 
 
Els sirians que fugen de la violència ho han perdut tot, molt només tenen la roba que 
por ten posada i aquesta situació afecta també a milions de nenes i nens, els drets, 
l’esperança i la vida dels quals està sent trepitjada davant els nostres ulls dia a dia. 
 
Aquesta situació està lluny de solucionar-se i empitjora exponencialment per la 
deixadesa de les institucions europees i la permissivitat en la vulneració constant dels 
Drets Humans. No volem ser d’aquella part del món que s’indigna i plora mentre es 
queda de braços plegats, que permet amb la seva passivitat que persones morin cada 
dia a les portes de casa nostra. El poble català no pot quedar al marge d’aquesta 
tragèdia i, tot i que es tracta d’una xarxa catalana de ciutats refugi ens ofereix les eines 
per ajudar en la mesura de les nostres possibilitats. 
 
Per aquest motiu, proposem la següent, 
 
MOCIÓ 

 
1.- Que l’Ajuntament de Cubelles faci un pas endavant i ofereix la seva col·laboració i 
s’adhereix a la Xarxa de Ciutats-Refugi, d’acord amb la proposta de l’Ajuntament de 
Barcelona i participar de forma activa i solidària en una ràpida solució de convivència, 
cooperació i seguretat. 
 
2- Que l’Ajuntament de Cubelles  sol·liciti al Síndic de Greuges com a Defensor del 
Poble dels drets de les persones: 
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2.1. Que actuï en nom de totes aquelles persones que arriben en condicions 
lamentables a la UE fugint de conflictes bèl·lics o polítics en els seus països 
d’origen. 

2.2. Que presenti Queixa formal davant del Govern d’Espanya (Ministeri de 
l’Interior i Assumptes Exteriors) per la manca de gestió humanitària a la 
dramàtica situació que pateixen les persones que intenten arribar a 
Espanya així com per la deplorable gestió dels camps de refugiats en 
territori europeu. 

2.3. Que es garanteixi per a totes i cadascuna de les persones refugiats que 
arribin a territori europeu l’Estatut del Refugiat de la Convenció de Ginebra. 

2.4. Que es garanteixi la possibilitat de petició de condició de refugiat i la d’asil 
de forma personal a totes les persones que així ho sol·licitin. 

2.5. Garantir que observadors civils puguin garantir que no es realitzen 
devolucions d’aquests refugiats contra garantia de la Constitució 
Espanyola. 

2.6. Que es garanteixin els convenis, acords i pactes internacionals que 
protegeixen els Drets Humans i al que l’estat Espanyol es va (o es pugui) 
adherir. 

2.7. Que es proporcioni mediadors que faciliti les gestions burocràtiques amb 
els estats membres i així com intèrprets per evitar la situació d’indefensió 
que s’està donants a Hongria mon se’ls facilita documentació per signar 
solament en la llengua d’aquest país sense que puguin tenir Dret a Defensa 
Jurídica.  
 

3- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona, al Sr. Director General per a 
la Immigració i a la Sra. Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
4- Comunicar aquest acord a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). 
 
5- Comunicar aquest acord a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
 
6- Comunicar aquest acord al Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb 
ACNUR. 
 
7- Comunicar aquest acord a: Fundació ACSAR, Asociación EXIL, Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Institut de Drets Humans de 
Catalunya, RESPECT Refugiats, Amnistia Internacional Catalunya, Pagesos Solidaris, 
Garrigues Cooperació Internacional; Asociación catalana para la integración de 
homosexuales, bisexuales y transexuales inmigrantes (ACATHI), i Asociación 
Comisión Catòlica Española de Migraciones (ACCEM).  
 
8.- Creació d’una xarxa de voluntaris a Cubelles i facilitar als mateixos formació 
específica. 
 
L’Alcaldessa proposa al Sr. Tribó sí vol retirar la moció, ja que el govern ha 
consensuat una moció que tracta el mateix tema. 
 
El Sr. Tribó explica que són dues mocions diferents, i per tant, no la retira.  Explica 
que hi ha milers de morts, 4.000.000 de refugiats, el conflicte Sirià ha provocat el 
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fenomen migratori més important  des de la 2a guerra mundial; que una quarta part de 
la població del Líban són refugiats, Jordània, Turquia, Iran, Irak, són països que estan 
desbordats.  Pensen que Europa ha de fer valer les seves obligacions i no es pot 
quedar al marge, pensen que hi ha un resposta insuficient per part d’Europa, hi ha una 
autèntica situació de crisi humanitària i una deixadesa per part de les institucions 
europees, fet que comporta una vulneració dels drets humans.  Continua dient que 
aquesta situació no es pot allargar en el temps; que el poble català, concretament el 
cubellenc, no es pot quedar al marge, que s’han de prendre decisions,com ara 
l’adhesió a la xarxa ciutat refugi, la creació d´una xarxa de voluntaris, a part dels punts 
presentats. 
 
La Sra. Martínez explica que s’han adherit a la moció presentada pel Fons Català de 
Cooperació, a l’igual que han fet altres ajuntaments, ja que pensa que la unió fa la 
força, i que s’abstindrà en la votació. 
 
El Sr. Pineda explica que d’ICV-E va presentar una moció que era quasi igual i que a 
la Comissió Informativa l’Alcaldessa va presentar una moció que provenia del Fons 
Català de Cooperació amb la que la majoria dels grups es van solidaritzar i que 
reflectia els punts de la moció d’ICV-E; per tant, exposa que s’abstindrà en aquesta 
moció. 
 
El Sr. Grau explica que a la Comissió Informativa es va parlar del tema. Felicita al 
govern per la celeritat amb que s’ha treballat el tema per donar resposta al neguit de la 
ciutadania, just després de la instància que van presentar.  Seguidament, insta  al Sr. 
Tribó i la Sra. Di Stefano a retirar la moció, a l’igual que el PSC i ICV-E, perquè 
considera que és més favorable una proposta unitària i conjunta de tot l’Ajuntament i 
que estigui consensuada per totes les entitats i partits polítics de Catalunya, ja que els 
ciutadans no entendran que s’abstinguin en una moció i votin a favor en una altra que 
tractin del mateix tema. 
 
El Sr. Tribó diu que la moció presentada pel Fons Català de Cooperació el que 
proposa és instar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya i, per tant, “tirar 
pilotes fora”. 
 
El Sr. Macià explcia que ERC i ell com a regidor de Cooperació s’ha posat en contacte 
amb la Federació de Municipis de Catalunya i li van contestar que mantindrien una 
reunió i es posarien en contacte amb el Fons Català de Cooperació.  Agraeix la 
felicitació del Sr. Grau; considera que la moció que presenta el govern junt amb altres 
partits que formen l’oposició, va en consonància amb les que s’han presentat a 
diferents municipis de Catalunya; que la unió fa la força. Per toto això, diu que 
s’abstindran, perquè la moció que presenten Cubelles Sí es pot, és innecessària. 
 
El Sr. Tribó contesta que el contingut de les mocions és diferent.  Entén que pel 
govern és més còmode la moció del Fons Català de Cooperació perquè remet a la 
Generalitat de Catalunya i a l’Estat central, però no deixa cap actuació municipal. 
Contràriament – afegeix - el que expressa la moció seria que l’administració municipal 
s’impliqui i s’adhereixi a la xarxa de municipis i pobles refugi, la creació d’una xarxa de 
voluntaris a Cubelles i facilitar-los una formació específica.  En conseqüència, conclou 
que mantindran la moció. 
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El Sr. Macià diu que hi ha una qüestió molt importat i pregunta si el municipi està 
preparat per recollir refugiats. Continua fent referència al punt núm. 5 de la moció del 
Fons Català de Cooperació, que diu: “Definir quin suport (servei i infraestructura) pot 
oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.”, considerant que tot i que tinguin 
tota la bona voluntat, s´ha de tenir en compte que es tracta d’acollir a persones de 
llarga durada, per la qual cosa no poden acollir-les en un pavelló esportiu, ja que 
Cubelles no disposa ni de pisos de protecció oficial, ni de pisos on els puguin allotjar, 
per tant, es trobarien amb un problema de sanitat, nutrició, educació, etc..  afegeix que 
la xarxa de refugis és per a poblacions que estiguin preparades i Cubelles no ho està, 
ja que es tracta d’acollir a persones amb dignitat.  Continua explicant que a la 
Regidoria de Cooperació hi ha una partida que destinaran a aquest fet i que es 
facilitarà un número de compte bancari – a través dels mitjans de comunicació- 
perquè, tant els regidors i regidores que així ho desitgin, com la ciutadania, puguin fer 
les seves aportacions. 
 
El Sr. Tribó conclou dient que es tracta de la crisi més greu des de la 2a guerra 
mundial i l’Ajuntament hauria d’implicar-se i fer alguna actuació més que instar a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern Central. 
 
Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 2 vots a favor ( 2 de Cubelles Si es 
pot,) 6 vots en contra (4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM) i 9 abstencions (1 d’ICV-E, 2 del 
PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC) 
 
12.6.- MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’UNITAT 
CUBELLENCA-11 REAGRUPAMENT, ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ENTESA, PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA,  PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ I CUBELLENCS-FIC, DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE 
POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA 
MEDITERRÀNIA 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per 
la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de 
la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
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 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 
qualsevol país. 

 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  

 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 
d'asil i només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament 
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 
desenvolupament. 

 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 
que donin resposta a la situació dels refugiats. 

 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Cubelles, es proposa l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es 
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 
drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 
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actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran 
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 
de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i 
el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  
 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre 
institucions, entitats municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu 
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 
espanyol.    
 
El Sr. Daniel Pérez comenta que Guanyem Cubelles s’afegirà a la moció; creu que 
tota l’ajuda que es pugui oferir a una persona que deixa casa seva és poca; que al 
voltant de 10 persones moren en aquest intent d’arribar a Europa per trobar una vida 
millor i que per aquest motiu està a favor que Cubelles posi el seu granet de sorra en 
l’ajut d’aquesta tragèdia. Seguidament explica que fa molts anys van ser els nostres 
avis i àvies, els que fugien de la guerra com a refugiats buscant asil a altres nacions.  
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Recrimina a la comunitat internacional que durant anys hagin estat mirant cap a un 
altre costat amb països en guerra, com l’actual a Síria, on diàriament es violen els 
drets humans i milions de persones són obligades a desplaçar-se per les 
conseqüències de la guerra.    
 
La Sra. Boza explica que en resposta a la crisi humana, el Consell de Ministres de l’11 
de setembre  va aprovar un Reial Decret d’ajudes extraordinàries per un import de 13 
milions d’euros i ho va fer per les associacions que estan implicades en la gestió de 
l’ajut a sol·licitants de protecció internacional i que això suposa una mesura interessant 
per adequar la xarxa d’assistència a la nova situació que cada vegada és més greu. 
 
El Sr. Tribó insisteix que la responsabilitat municipal no apareix a la moció i només 
insta al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya, que es tracten de conceptes 
jurídics indeterminats i no vinculants i que l’acord vuitè seria l’únic punt amb el que 
està d’acord perquè ofereix els municipis com a territori d’acollida. 
 
L’Alcaldessa pensa que un cop el Fons Català de Cooperació de Desenvolupament 
rebi l’adhesió de Cubelles donarà algunes indicacions. 
 
El Sr. Grau  comenta que la moció presentada pel Sr. Tribó també presenta alguna 
inconcreció, com per exemple que el Síndic de Greuges no ha tingut mai la 
competència en matèria de cooperació internacional.  Diu que el punt vuitè suposa que 
el govern buscarà la manera, els recursos,, la complicitat de la ciutadania, les entitats i 
les organitzacions per fer Cubelles un municipi acollidor. 
 
Seguidament, comenta que va comunicar al regidor dues propostes –  que no vol que 
constin com esmena-: que l’Ajuntament de Cubelles concreti una aportació econòmica 
d’ajut a la bossa del Fons Català i que s’estudiés la manera d’implicar les entitats del 
municipi i crear una taula d’entitats o de suport per ajudar als refugiats, taula – diu – 
que ja està creada per part del Consell Comarcal, que des de fa molts anys  treballa en 
aquests temes. Conclou dient que es tracta d’un acord factible, tot i la complexitat del 
tema. 
 
La Sra. Ester Pérez reitera les paraules del Sr. Daniel Pérez i afegeix que s’amplia 
l’ajut, no només a Síria, sinó a altres conflictes de la Mediterrània i tots junts s’han de 
posar d’acord per aprovar la moció.  Continua explicant que, tot i que hi haurà un gran 
problema, el municipi haurà de buscar solucions, ja que no tindran la força suficient per 
poder ajudar a totes les persones amb tants problemes.  Necessitaran grans directius 
que vinguin de més amunt. 
 
El Sr. Ardila, en nom d’UC 11-RCAT, diu que agraeix a tots els grups que s’hagin 
afegit a la moció i la complicitat, tant de la ciutadania de Cubelles com de les entitats 
que s’afegiran; que donaran suport a les propostes que es realitzin des de l’Ajuntament 
i el Consell Comarcal i que hauran de buscar solucions entre tots. 
 
El Sr. Tribó comenta al Sr. Grau que segons els articles 78 i 79 de l’Estatut de 
Catalunya són funcions del Síndic de Greuges garantir el dret de totes les persones a 
una bona administració, atendre les queixes de les persones que es trobin 
desemparades davant l´actuació o la falta d´actuació de les administracions. 
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Es sotmet a votació la moció i s’aprova 15 vots a favor (4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM, 
1 d’ICV-E, 2 del PSC,  2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC), cap vot 
en contra i 2 abstencions ( 2 de Cubelles Si es pot). 
 
12.7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUBELLES SÍ ES POT 
RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT AL TRACTAT 
TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIONS (TTIP) 
 
Albert Tribó Ramírez, Portaveu del Grup Polític municipal Sí Es Pot a Cubelles a 
l’ampara del que disposa l’apartat 5 de l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Cubelles i l'article 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, que aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta per la seva discussió i aprovació la 
MOCIÓ D’URGÈNCIA relativa a la Declaració de Municipi Oposat al Tractat 
Transatlàntic de Comerç i Inversions / Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP), d’acord amb la següent, 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’any 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la Unió 
Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) el Tractat Transatlàntic de 
Comerç i Inversions (ATCI, més conegut com TTIP per les sigles en anglès) / 
Transatlantic Trade and Investment Partnership, també conegut com Acord 
Transatlàntic de Lliure Comerç (TAFTA), presumptament per tal d'incrementar el 
comerç entre la UE i els EUA, reduint les barreres no aranzelàries, a fi d'aconseguir 
crear ocupació, creixement econòmic i millora de la competitivitat. 
 
Des de llavors, la UE i els EUA estan negociant en secret, amb un intolerable dèficit de 
transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants polítics 
(parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i 
inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia i la deguda protecció 
dels drets en matèria de sanitat i educació, del medi ambient, els nostres drets digitals 
o com a consumidors, anteposant l'interès comercial dels inversors i empreses 
transnacionals (ETN) a l'interès general. 
 
Aquesta "major liberalització de les relacions comercials EUA-UE", tal com està 
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i americans, és a dir, de 
les regulacions que protegeixen al consumidor, als treballadors i al medi ambient, ja 
que s'enfronten als beneficis de les corporacions. D'aquesta manera, i sota aquest 
principi, es posaria fi al "Principi de precaució" vigent en Europa que regula la 
legislació sobre alimentació i drets dels consumidors europeus. 
 
Aquest acord suposarà la mercantilització absoluta de les nostres vides i el submissió 
total de la sobirania dels estats als interessos de les grans corporacions, amb acords 
que s'estan negociant en secret, gairebé nul·la transparència i sense cap control per 
part d'organismes públics que representen a la ciutadania. 
 
El TTIP pretén regular els béns i productes i el “Trade In Services Agreement” (TISA) 
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pretén desregular els serveis. 
 
El TTIP té entre els seus objectius la liberalització total dels serveis públics i l'obertura 
de prestació dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i 
serveis de les Administracions Públiques, el que posa en perill el funcionament de tots 
els serveis públics i de les compres públiques, en tots els nivells, comprometent la 
facultat dels representants elegits per administrar lliurement les seves comunitats 
locals i promocionar la indústria, l'ocupació i les iniciatives locals.  
 
Però, sobretot, el TTIP ignora qualsevol legislació nacional o local en matèria 
d'inversions. En introduir la clàusula “Investor-State dispute settlement” (ISDS) de 
solució de controvèrsies Inversors-Estat, permet a les grans corporacions portar els 
governs (local, regional, estatal) davant tribunals privats en cas que es perjudiquin els 
interessos i beneficis que estimin de manera subjectiva, el que limita encara més la 
capacitat de les Administracions Públiques per aplicar lleis en les àrees de salut 
pública, medi ambient i protecció social. 
 
D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra consideració 
social, i ignoren la legislació nacional, regional o local, de tal manera que els 
ajuntaments i les comunitats locals es troben totalment sotmesos per aquest tipus 
d'ajustos estructurals restrictius. Si les negociacions sobre el TTIP segueixen 
endavant, la lògica imposada per aquest tractat portaria al desmantellament dels 
serveis públics, així com a la pèrdua de llibertat dels poders locals per subministrar els 
serveis necessaris que permetin satisfer les necessitats socials de les seves 
poblacions i la promoció de polítiques de foment de l'activitat industrial i de la ocupació 
local. 
 
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas d’Espanya, al desmantellament dels 
municipis, que ja ha iniciat la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració 
Local, aprovada pel Govern de la nació amb tres objectius bàsics:  
 
1. Restringir la democràcia i autonomia local. 
2. La supressió de competències i serveis públics locals. 
3. La total privatització dels serveis municipals. 
 
La irracionalitat i la insostenibilitat d'aquests objectius estan provocant conseqüències 
molt negatives per a la majoria de la població: els governs regionals dins de la UE 
tenen el dret a ser informats sobre la legislació que va ser acordada a nivell europeu i 
que els afecta, així com a les corporacions locals i comunitats autònomes del territori 
espanyol, perquè així puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no s'ha facilitat 
fins ara a les diferents regions i corporacions locals europees respecte a les 
negociacions que es vénen produint amb relació al TTIP. 
 
Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. 
En el cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb l'Estat, una Comissió 
d'Arbitratge serà qui s'encarregui de resoldre'ls, l'anomenada "Investorto- State 
Dispute Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per establir 
compensacions econòmiques dels Estats als inversors sempre que aquests demostrin 
que aquells apliquen certes mesures (com ara l'augment en estàndards de la protecció 
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del medi ambient) o que redueixin els beneficis futurs que una companyia concebi que 
hauria d’obtenir. L'Estat en aquest cas pot recórrer judicialment la decisió i li poden 
donar la raó, però li suposarà uns costos processals molt elevats. A més, les decisions 
dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser apel·lades. 
 
Encara que les regles d'organismes similars al ISDS són bastant comuns en els acords 
de lliure comerç entre els EUA o la UE amb els països emergents amb objecte de 
garantir certa  previsibilitat de les decisions legals, aquestes no són necessàries en 
països amb sistemes legals i judicials altament desenvolupats, com la UE i els EUA. 
Així mateix, a la ciutadania li interessa que els serveis públics siguin eficients per 
assegurar una bona qualitat de vida. El tractat de Lisboa concedeix als Estats 
Membres de la UE la competència per a definir i organitzar els serveis d’interès 
general. Per tant la terminologia de l'acord ha de ser la mateixa dels tractats de la UE, 
especialment el Tractat de Lisboa, ja que aquest té un paper essencial pel que fa als 
"serveis d’interès general". Per això resulta inadequat el terme "utilitats públiques", 
utilitzat en la terminologia de l'acord. 
 
Els serveis públics continuen evolucionant amb els canvis polítics, tecnològics i 
socials. En contrast amb això, els acords comercials impliquen sovint el risc de 
restringir les polítiques publiques amb "clàusules fre", especialment en el camp dels 
serveis públics. 
 
Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir 
l'Acord de Contractació Publica (GPA) de l'Organització Mundial del Comerç (WTO) 
fins a crear un nou acord millorat. El GPA està sent utilitzat per la Comissió de la UE 
com justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació pública. 
 
Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar 
les garanties i no a reduir-les. Aquest acord no deu al seu torn posar en perill els 
aspectes progressius de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que 
faciliten el desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són importants ja que 
permeten que es realitzin les contractacions públiques tenint no només en compte el 
preu sinó també altres aspectes com els mediambientals i els socials. 
 
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació 
dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les 
Administracions Públiques, posa en perill tots els serveis públics i les compres 
públiques, en tots els nivells de poder, i compromet la facultat dels representants 
elegits per administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar l'activitat 
industrial, l'ocupació i les iniciatives locals. 
 
D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra consideració 
social, i ignoren la legislació nacional, regional o local, de tal manera que les 
corporacions locals es troben totalment sotmeses a aquest tipus d'ajustaments 
estructurals restrictius, deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció 
de l’inversor. 
 
Si les negociacions sobre el TTIP segueixen endavant, la lògica imposada per aquest 
tractat portaria al desmantellament dels serveis públics, així com a la pèrdua de 
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llibertat dels poders locals per subministrar els serveis públics i satisfer les necessitats 
socials de les seves poblacions, fent impossible la promoció de polítiques de foment 
de l'activitat econòmica i l'ocupació local. 
 
Les ciutats i els municipis catalans reconeixen la importància del comerç de 
mercaderies i de serveis per al benestar de la ciutadania. No obstant això, la 
competitivitat i el desenvolupament econòmic no haurien de ser els únics criteris per 
determinar els acords comercials com ara el TTIP. Així mateix, els aspectes ecològics i 
socials han de ser considerats en qualsevol negociació comercial bilateral. També és 
important que es realitzi un anàlisi comparatiu sobre els costos que es generarien en 
aquests àmbits amb l’aplicació del tractat respecte als suposats avantatges que 
reportaria el mateix. Aquest anàlisi no només ha d'implicar els seus efectes econòmics 
potencials, sinó també els impactes que el TTIP podria tenir en àmbits com el social, 
l'econòmic, el sanitari, el cultural i el mediambiental, tant a la UE com als EUA. 
 
El TPPI obriria la porta al “fracking”, més transgènics i els anomenats “frankenfoods” 
(carn hormonada, pollastres tractats amb clorina...). 
 
Les administracions locals: 
 
- En estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure d'ingerència 
respecte al que trama el TTIP i un deure de resposta, si no volen veure acusades de 
no ajudar a la població i al planeta en perill. 
- Sent els canals adequats per promoure els serveis públics i la indústria i ocupació 
locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta al interès comú. 
- Estan obligades a protegir els drets socials, econòmics i ambientals i a fer front als 
perills i exigències que vol imposar el TTIP imposant pràctiques avui prohibides per les 
lleis europees. Cal esmentar entre elles la producció de productes químics i 
farmacèutics no testats científicament; l'acceptació d'aliments modificats genèticament, 
el consum de carn de vedella i de porcs tractats amb hormones, el pollastre esterilitzat 
amb clor o l'extracció de gas per mitjà del "fracking". 
El TTIP inclourà una clàusula de protecció dels inversors estrangers (coneguda com 
“Investor-State disputi settlement”, ISDS) permetrà a les multinacionals demandar als 
estats els governs dels quals aprovin lleis que afectin als seus beneficis econòmics 
presents o futurs.  
 
La clàusula ISDS sotmet als estats a l'autoritat de panells de arbirajes privats, sense 
que hi hagi opció de recurs, i amb enormes costos per a aquests països. Que tal com 
explica Susan George "És un tribunal privat, i si un inversor té un motiu per demandar 
a l'estat pot fer-ho, però no pot ocórrer al revés".  
 
Les entitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que aquesta 
veritablement en joc després d'aquest Tractat i la sort que correran els serveis i 
compres públics. Per tot això volen posar de manifest que: 
 

▪ El comerç i la inversió només poden contribuir al bé comú i conduir a 
intercanvis econòmica i socialment beneficiosos si respecten les necessitats humanes 
en tot lloc, i no es basen únicament en el benefici de els especuladors financers i de 
les empreses multinacionals. 
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▪ L'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps 
l'eliminació programada i progressiva de la solidaritat i la democràcia. 

▪ L'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la competència 
produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i la 
seva cost econòmic i ecològic. 

▪ Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre 
exclusivament de la lògica del mercat.  

▪ Només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet 
assegurar una qualitat de vida digna per a tothom a tot arreu, en estret nexe amb 
l'exercici real de la democràcia. 

▪ El control públic ha de preservar per garantir l'accés als béns comuns i a la 
creació de nous serveis públics, així com per afavorir la indústria i ocupació locals. 

 
Per aquest motiu, proposem la següent, 
 
MOCIÓ: 
 
1.- . Declarar a aquest municipi de Cubelles com a Municipi oposat al TTIP, defensant 
els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.  
 
2.-. Sol·licitar del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de la 
Nació el seu suport a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment 
útils. 

 
3.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i 
altres acords comercials similars (com el “Comprehensive Economic and Trade 
Agreement” (CETA), es a dir l’Acord de Lliure Comerç entre Canadà i la UE i el TISA, 
acord multilateral per a la liberalització i privatització de tot tipus de serveis públics), 
amb la finalitat d'aconseguir: 
 
- Que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquest ni cap altre tractat. 
- Defensar l'actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de manera que no es 
perdin competències en matèries de legislació social, protecció al consumidor i medi 
ambient, evitant la participació de les ETN en la regulació. 
- Que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics i se’ls hi doni la mateixa 
importància i siguin de tractats de la mateixa manera en l'acord els objectius socials i 
els ambientals. 
- Que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública tota la 
informació i s'obri un debat públic en la UE i els seus respectius parlaments nacionals, 
autonòmics i locals. 
- Que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l'acord.  
 
4.-  Donar trasllat dels acords al Govern de la Nació, a tots els Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
El Sr. Tribó explica que el Tractat Transaltàntic de Comerç i Inversions és una 
constitució supranacional que retalla drets de totes les constitucions europees, que 
afecta a tots els capítols inclosos social, salut, medi ambient, educació, etc.  que s´està 
negociant d’amagat; que es tracta d’un pacte a la baixa entre la Unió Europea i els 
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Estats Units perquè s’estan carregant totes les lluites socials i drets socials, medi 
ambient, etc.,  que durant dècades de lluita ha costat d’aconseguir i rebaixar-les al 
nivell dels Estats Units.   
 
Continua exposant que s’hauria de respectar tota la legislació Europea i que els Estats 
Units s’unís a la legislació comunitària; que tot el producte de les negociacions que 
s’està realitzant es coneixerà d’aquí a 30 anys i es pregunta el per què d’aquest 
secretisme; qu el 90% dels interlocutors són grans multinacionals o lobbies; que s’està 
vulnerant la legislació Europea i entre d’altres el reglament 1049/2009 que obliga a la 
Unió Europea ha ser transparent. 
 
Conclou demanant el vot favorable de tots els grups polítics de l´Ajuntament. 
 
La Sra. Martínez pregunta si el Sr. Tribó ha realitzat un estudi per saber a quants 
empresaris del municipi els afecta la moció.    
 
El Sr. Tribó contesta que no té aquest estudi, que es tracta de drets socials que 
afecten a tothom; que la Sra. Martínez és consumidora, usuària, l’interessarà el medi 
ambient, la sanitat, l’educació, etc.,.  Això és “un bien jurídico difuso deteminado”, no té 
l’estadística. 
 
La Sra. Martínez considera que s´hauria de saber fins a on arriba l’efecte negatiu pel 
municipi de Cubelles i que, si a la proposta per millorar el ROM no s’ha arribat a un 
acord, difícilment es posaran d’acord en temes que afecten a la Unió Europea i els 
Estats Units sense tenir coneixement de com els pot afectar l’àmbit municipal; per això, 
conclou que Cubellencs-FIC s’abstindrà. 
 
El Sr. Daniel Pérez considera que el Tractat és un atemptat sobre la sobirania dels 
pobles i les persones, que anteposa els beneficis de grans corporacions a les lleis d’un 
país, prioritza reduir els drets dels treballadors i treballadores i els serveis públics en 
benefici dels privats, ofega les petites i mitjanes empreses que es queden sense 
regulació, la ciutadania es queda desprotegida, ja que es carregen les lleis a favor dels 
seus beneficis...   Per tot això, diu que votarà a favor de la moció. 
 
El Sr. Pineda explica que es tracta d’un acord que s’està negociant d’una manera més 
o menys secreta entre els Estats Units i la Unió Europea; que l’objectiu és facilitar la 
cooperació, però la veritat és que vol enfortir les grans corporacions i soscavar el 
poder dels governs nacionals.  Que degrada encara més els drets dels treballadors, 
suavitza les normatives europees mediambientals, modifica normes que afecten a 
l’agricultura i el consum pel tal que productes modificats genèticament puguin entrar 
sense problemes a Europa, obrir els serveis públics com els sanitaris a la inversió 
privada i reforçar les patents farmacèutiques amb encariment dels medicaments... 
Conclou dient que aquest Tractat està per afavorir les grans multinacionals a costa 
dels interessos de les persones i que, per tant, votarà a favor de la moció. 
 
La Sra. Boza diu que per primera vegada està d’acord amb el Sr. Tribó quan afirmava 
que es tracta d’un debat de gran magnitud amb conseqüències decisives per Europa, 
a nivell ideològic, ambiental, econòmic, etc, però que està en mans de la Unió Europea 
i no tenen un text per poder treballar-lo.  Explica que uns defensen que és la millor 
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oportunitat per Europa i altres que tindrà grans efectes.  Des del PP, pensen que del 
total d’uns 8.000 municipis, només 44 han aprovat la moció.  Conclou dient, tal com 
afirmava la Sra. Martínez, que la moció no afecta a la ciutadania de Cubelles i, per 
tant, el PP s’abstindrà ja que no tenen un text per debatre. 
 
El Sr. Écija diu que és cert que no tenen text i que les converses s’estan realitzant 
d’amagat.  Continua dient que és una negociació entre Europa i els Estats Units i que 
la gent sortirà perdent i posa dos exemples; el primer, la sanitat, que a Europa és 
universal, i, l´altre, els acomiadaments, que als EEUU es fan sense protecció social. 
Considera que és evident que tindrà conseqüències per tothom, que no és el model 
que Europa ha construït fins ara i els lobbies, les grans corporacions i la gran patronal 
bancària són qui estan fent més força en aquest tema. Conclou demanant 
transparència, ja que el tractat s’està fent d’amagat, per tant el PSC votarà a favor de 
la moció. 
 
La Sra. Ester Pérez explica que es tracta d’una moció de gran magnitud, però a molts 
anys vista i que afectarà a nivell planetari.  Diu que tot i que la urgència no la veu, 
afectarà a Cubelles i als cubellencs i per tant ERC hi votarà a favor. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor ( 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 
2 del PSC, 2 de CIU, 2 de Cubelles Si es pot, 1 de Guanyem) 7 abstencions (4 d’UC-
11 RCAT, 2 del PP, 1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
13.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha  
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcaldessa explica que el ROM, aprovat la legislatura passada, s’està aplicant, i per 
tant, a partir del proper ple, tots els regidors i regidores - tal com regula l’article 25 del 
ROM-, hauran de presentar els precs i preguntes amb una antelació mínima de 5 dies 
abans de la sessió del ple ordinari corresponent, i així tenir el temps necessari per ser 
contestades en el mateix ple.  Diu que excepcionalment, en aquest ple, podran 
realitzar els precs i preguntes verbalment. 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2015 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs -FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica que hi ha prevista una reunió amb ADIF per tractar el 
tema del tancament de la taquilla i l’estat de la plaça d’estacionament.  Continua dient 
que molts dels trens que paren a l’estació no venen condicionats per a persones amb 
mobilitat reduïda, que en moltes ocasions, aquestes persones no poden agafar el tren 
perquè aquest no reuneix aquesta accessibilitat.  Demana que preguin a ADIF que 
realitzi les actuacions corresponents perquè els trens compleixin l’accessibilitat.  
També prega que a la mateixa reunió amb ADIF tractin el tema de les tarifes 
integrades, ja que considera que hi ha un greuge comparatiu amb altres poblacions de 
la comarca.  
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L’Alcaldessa respon que ho tractaran a la propera reunió amb ADIF i explica que són 
temes que han parlat amb altres Consistori  s, com ara el de Cunit, per tractar-los de 
forma conjunta i poder fer més força.  
 
2.- La Sra. Martínez  prega que es realitzin les actuacions oportunes per treure els 
matolls que hi ha a la rotonda de Mas Trader que – diu - superen els 50 o 60 cm 
d’alçada i donen una imatge de deixadesa a aquest sector del municipi. 
 
3.- La Sra. Martínez prega que tinguin cura del monument de Charlie Rivel, ja que 
està oxidat i amb ferralles i pot ser perillós pels nens i nenes que juguen al voltant. 
 
4.-La Sra. Martínez explica que diversos veïns li han comentat que els jardins del parc 
Gaudí –al costat de l’estació de tren- es troba en mal estat degut a la pèrdua d’aigua, 
prega que es realitzin les actuacions oportunes, ja que és perillós perquè hi havia uns 
esglaons mig aixecats per culpa de la humitat. 
 
El Sr. Ardila explica que la brigada ha anat al parc al mati per netejar i mirar quin era el 
problema pel qual es perdia aigua. 
 
L’Alcaldessa explica que, tant la rotonda com el monument, es troben en el mateix 
estat des de fa tres anys, comenta que mica en mica s’estan solucionant, però encara 
no han arribat a aquestes zones. 
 
El Sr. Hugué explica que a Mas Trader hi han dues persones de la brigada treballant-hi 
des de fa uns 15 dies, que es dediquen exclusivament a treure les herbes de la via 
pública; afegeix que el tema dels parcs i jardins és prioritari, però que s’han de reunir 
tots per decidir quines actuacions realitzen, ja que és necessària una inversió 
important i actualment hi ha una reducció del 40% de la concessió del contracte i que 
la conseqüència és el no poder tenir els espais en les millors condicions; continua 
indicant que en un mig-llarg termini volen fer una revaluació de les zones verdes i 
decidir quines són prioritàries i redimensionar els parcs i jardins.  Explica que el 
pressupost és limitat, per tant, és difícil realitzar totes les actuacions, no obstant, que hi 
han set persones de la brigada municipal dedicades als parcs i jardins, tot i que 
s’optimitzin els recursos. Conclou dient que, intentaran augments en el pressupost o 
recuperar el 40% i així poder realitzar les actuacions necessàries. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez prega que es conservin les estructures de fusta situades als 
parcs i jardins, ja que els hi falten cargols, passamans que s’obren, etc., considera que 
s’haurien d’arreglar i ser una prioritat, per la seguretat dels nens i nenes que juguen als 
parcs. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Martínez 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que degut a les queixes que els han arribat dels veïns de 
Mas Trader, preguen que es posi en funcionament la font d’aigua situada al camp de 
futbol. 
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Precs del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra prega recuperar el punt que tractava la modificació puntual de l’ús 
de terrenys rústics per poder fer activitats econòmiques, ja que la legislatura passada 
va quedar sobre la taula en diverses ocasions. 
 
Precs del grup municipal PP 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez 
 
La Sra. Boza –en referència al prec realitzat de la Sra. Martínez pels temes pendents 
amb ADIF-, vol puntualitzar que els trens són de RENFE, que ADIF realitza la 
infraestructura i que les tarifes les fixa la Generalitat de Catalunya. 
 
1.- La Sra. Boza prega al govern que apliqui l’Ordenança especial reguladora del 
deure legal d’ús de rehabilitació i conservació de terrenys, construccions i 
instal·lacions, que el propietari procedeixi a la neteja del solar en el termini establer o,  
en el cas d’actuar l’Ajuntament, aquest li repercuteix la despesa.  Prega que, si 
l’Ordenança no és suficient, posin en marxa el tràmit de modificació d’aquesta per 
poder actuar correctament.  
 
2.- La Sra. Boza explica que des del començament de la legislatura s’han viscut una 
sèrie de robatoris de banderes a l’edifici del Consistori; per un tema de seguretat, 
prega al govern que instal·li càmeres de seguretat a l’edifici Consistori  al, així es 
podrà complir amb la llei, disposar de totes les banderes i la plaça de la Vila estarà 
vigilada i protegida.  Comenta que pot ser una decisió més econòmica que el fet de 
substituir constantment les banderes sostretes i es podrà complir amb la llei. 
 
3.- La Sra. Boza prega al govern coherència i respecte.  Explica que el mateix dia que 
es van realitzar una sèrie d’actes vandàlics a la seu del PP, el govern va realitzar un 
comunicat condemnant els fets i posant-se a la disposició de la formació –fet que 
agraeixen-, però el Sr. Macià, regidor de Seguretat Ciutadana-, hores després va fer 
un “me gusta” a un comentari realitzat per una persona a les xarxes socials, el qual 
cita literalment: “..la seu d’Esquerra ha patit atacs cada any i no us he vist condemnar-
ho, prou postureo i prou quedar bé..”   
 
Seguidament, la Sra. Boza pregunta al Sr. Macià si condemna realment i lamenta els 
fets o ho fa per quedar bé, i conclou indicant que des del PP de Cubelles volen ser 
generosos, no demanen la dimissió, però si una reflexió i una rectificació pública. 
 
El Sr. Macià contesta, per al·lusions, que ell també ha sentit unes declaracions de la 
Sra. Boza, en les quals feia referència que l’alcaldessa i el Sr. Ardila s’havien posat en 
contacte amb ella, però no comentava que ell l’havia trucat personalment dissabte i 
que el diumenge va estar a la seu del PP junt amb els militants.  Explica que no 
condemna els fets per quedar bé, que qualsevol atac és condemnable i reprovable, 
però que d’altres partits han patit atacs vandàlics a les seves seus i no s’ha vist cap 
comunicat. 
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Precs del grup municipal Cubelles Si es pot 
 
1.- El Sr. Tribó prega que li donin trasllat dels informes de l’auditoria comentats per 
l’interventor, ja que no li ha quedat clara la informació. 
 
Precs del grup municipal PSC-PC 
 
1.- El Sr. Grau prega que l’alcaldia valori la possibilitat de crear una comissió urgent 
de treball per a l’organització dels actes institucionals, per intentar abordar tots aquests 
temes des de l’alcaldia, protocol, comunicació i els partits polítics.  Explica que 
presentaran una instància sol·licitant tractar aquests temes, ja que no els ha agradat 
com han finalitzat els actes del passat 11 de setembre.  Diu que el PSC sempre ha 
manifestat que Catalunya és una nació i Catalunya és mereix una diada nacional, però 
no entenen com en un acte institucional el regidor de seguretat ciutadana reparteix 
propaganda electoral d’una determinada formació política,- fet molt respectable-, però 
ho podia haver realitzat abans o després de l’acte.  Continua dient que aquest fet ha 
provocat que entitats municipals i inclús alguns partits polítics no hi assistissin i 
conclou pregant que tinguin en consideració la seva petició. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Cuadra 
 
L’alcaldessa comenta que li respondran i li sol·licita una relació de les associacions 
que no van assistir per parlar amb ells, a part de l’associació AMICU. A continuació diu 
que el PSC va assistir a l’acte però va marxar de seguida. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Cuadra. 
 
El Sr. Grau comenta que no vol fer polèmica i que el departament de protocol sabia 
que participaria a l’ofrena institucional. 
 
La Sra. Cuadra diu que no s’ha aprovat una moció, presentada el 2 de juliol de 2015 
en referència a l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per a la 
Independència, i pregunta si  ara es pot parlar del dia 11 de Setembre. 
 
El Sr. Écija diu que una moció sobre l’AMI es va presentar fa aproximadament un any 
i va quedar sobre la taula. 
 
La Sra. Cuadra contesta que s’ha retirat perquè estan en campanya electoral, per 
tant, si no es port parlar de l’AMI tampoc de la Diada de Catalunya. 
 
El Sr. Grau contesta que ha estat la Junta Electoral qui ha fet retirar la moció. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió l’Alcaldessa 
 
El Sr. Macià diu que el Sr. Grau confon un acte institucional amb un acte de partit. 
Explica que no va repartir propaganda electoral a l’acte institucional; que ERC fa 
l’ESQUERRÀ –revista informativa del partit- que es reparteix cada any; que no va 
demanar el vot a cap ciutadà.  Afegeix que ERC va fer una ofrena com la resta de 
partits, però no com a regidor, sinó com a militant d’ERC, i que els actes institucionals 
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són la hissada de bandera, les fotografies amb els hereus i pubilles i les entitats que hi 
volen assistir i el final de l’acte, quan l’alcaldessa realitza el parlament. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió l’Alcaldessa. 
 
El Sr. Macià continua explicant que quan es va fotografiar amb l’Associació Amics del 
Castell ho va fer a títol personal, no com a regidor de l’Ajuntament i recorda que el dia 
11 de Setembre començava la campanya electoral.  Diu no entendre com a les xarxes 
socials es comenti que un tinent d’alcalde d’ERC s’hagi saltat la llei i pregunta quin és 
el delicte que ha comès. 
 
El Sr. Grau contesta que la llei electoral regula que cap responsable polític pot 
organitzar, utilitzar un acte institucional finançat per l’Ajuntament per fer campanya 
electoral. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Baraza 
 
El Sr. Macià demana l’article on es regula. També recorda l’article 205 del Codi penal 
que diu que acusar a una persona d’un delicte és un delicte quan se sap que no és 
cert i que l’únic que deia la Junta Electoral era en referència a la moció de l’AMI. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Baraza. 
 
El Sr. Grau llegeix literal l’apartat 2 del comunicat de la Junta Electoral Central de data 
10 de setembre de 2015. 
 
El Sr. Macià contesta que com a regidor no pot fer una ofrena de flors en nom d’ERC, 
és com si demanés el vot al ple, però que si en un acte en el qual la gent fa una ofrena 
de partit. 
 
Preguntes del grup municipal Cubellencs - FIC 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta: té el govern una data fixada per a la presentació del Pla 
de mandat? 
 
2.- La Sra. Martínez  pregunta: davant les incidències i els problemes amb l’empresa 
de socorrisme, quines són les mesures que han realitzat i quines realitzaran per l’any 
vinent?  Seguiran amb el mateix contracte? S’ha sancionat a l’empresa que realitza el 
servei? 
 
3.- La Sra. Martínez  pregunta: com s’ha gestionat l’import del fons social rebut per 
part de La Caixa? Se li ha donat ús o encara s’està tractant? 
 
El Sr. Macià contesta que en un principi es destinarien a un local, però s’han aprofitat 
per fer el càtering, els vals de menjador i donar subvencions a entitats que han 
realitzat compres d’aliments.  
 
La Sra. Martínez pregunta: si s’han gastant aproximadament uns 3.500€.? Encara hi 
ha un romanent? 
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El Sr. Macià contesta que ha constat el doble, que s’ha de diferenciar entre el càtering 
i els vals de menjador, però que queda un romanent. 
 
La Sra. Martínez sol·licita que, un cop sàpiguen a què destinaran el romanent, els hi 
facin saber. 
 
El Sr. Macià contesta que una altra part de l’aportació s’ha destinat a l’aportació anual 
que l’Ajuntament realitza al Consell Comarcal. 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: a través de Ràdio Cubelles s’informava de l’aportació 
que l’Ajuntament farà pels refugiats de Síria, saben l’import? 
 
El Sr. Macià contesta que 1.498€, partida de Cooperació Internacional. 
 
5.- La Sra. Martínez explica que molts veïns del municipi s’han trobat aquest estiu 
amb animals extraviats o abandonats, fets que han ocasionat una problemàtica, ja que 
la Policia Local no disposa d’un lloc on custodiar els animals, sobretot en intervencions 
realitzades en torns de nit o caps de setmana, i, per tant, era la persona que se’l 
trobava la que s’havia de fer càrrec. Continua dient que, donat que no qualsevol 
persona que es troba una animal a la via pública disposa d’espai per custodiar l’animal 
i tampoc li correspon, i d’acord amb el primer punt de l’article, per això pregunta: tenen 
previst habilitar un espai per aquests fets? 
 
6.- La Sra. Martínez explica que a la documentació facilitada pel Ple, hi ha un informe 
d’intervenció de data 1 de setembre, en el qual es recull les diligències de fiscalització i 
el Decret d’Alcaldia núm. 222/2015, de 20 d’agost, pregunta: a què fa referència 
aquesta objecció o reparament?  
 
7.- La Sra. Martínez explica que al Decret d’alcaldia núm. 207/2015, de 10 d’agost, hi 
ha un reparament i objecció per part d’intervenció, segons informe conjunt de 
secretaria-intervenció núm. 5/2015, la relació de factures núm. 32/2015, aprovat per 
Junta de Govern Local, l’import total de les factures és 120.547,52€, pregunta: poden 
explicar aquests reparaments? 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez comenta que es va publicar a la premsa que el govern tenia 
previst reunir-se amb l’empresa que gestiona el servei d’autobús per intentar negociar 
el contracte, per veure les freqüències del servei i proposar el funcionament els caps 
de setmana, pregunta: en quina situació es troba? 
 
L’Alcaldessa contesa que fa dues o tres setmanes es van posar en contacte amb 
l’empresa i els van dir que farien un estudi.  Dimecres se’ls va tornar a trucar per 
telèfon i els van dir que aquesta setmana es reunirien i els ensenyarien l’estudi 
realitzat. 
 
El Sr. Daniel Pérez pregunta. Compartiran la informació que rebin? 
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L’Alcaldessa contesta que si. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: en quina situació es troba la denúncia que es va 
presentar davant la fiscalia l’any 2006 pel tema de la recaptació dels 2.300.000 €? 
 
El Sr. Macià contesta que el Sr. Molina va ser l´únic imputat i que actualment el tema 
està pendent d´un recurs a l´Audiència, però que no hi ha indicis que s’arribi a res 
perquè a tots els ajuntaments hi ha pendents pel concepte de dubtós cobrament. 
 
Preguntes del grup municipal CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: quin és el total de les dades de les inscripcions de les 
llars d’infants?  S’haurà de realitzar alguna actuació de cara al curs vinent? 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta:  s’ha procedit a la signatura del conveni entre el 
Departament de Serveis Socials i la Creu Roja?  Si s’ha signat, es podria signar un 
altre amb Càritas? 
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: degut als problemes que ocasiona el lateral de la 
carretera, des de la piràmide fins a la rotonda –direcció Vilanova i la Geltrú-, es podria 
revisar el lateral, ja que es tracta d’un vial de doble direcció i els cotxes estacionen 
ocasionant problemes? 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: en quina situació es troben els plans d’ocupació que van 
adjudicar la Diputació de Barcelona a l’anterior legislatura?  L’anterior govern els volia 
destinar a Can Travé, es destinaran aquesta finalitat o a altres llocs? 
 
5.- La Sra. Cuadra pregunta:  quin departament va lliurar els trofeus de la cursa de la 
Verema? 
 
6.- La Sra. Cuadra pregunta:  quina serà la data del dinar dels avis d’enguany? S’ha 
consensuat la data amb les entitats? 
 
El Sr. Macià contesta que està previst el cap de setmana del 18 o 19 d’octubre; 
afegeix que el cap de setmana del 3 d’octubre està previst el pubillatge, el següent és 
el pont del Pilar, aleshores el cap de setmana del 18 d’octubre seria el primer que hi 
hauria disponible i, per tant, la data prevista. 
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta:  en quina situació es troba la subvenció proposada en un 
ple la legislatura passada a l’associació AMICU?  Donades les queixes presentades 
per aquesta associació, com ha quedat el tema?  S’adjudicarà finalment la subvenció? 
 
El Sr. Macià contesta que el problema és que AMICU va sol·licitar la subvenció al 2015 
a càrrec de la subvenció del 2014 i des del Departament d’Intervenció paralitzen la 
subvenció perquè no es pot fer. Continua explicant que intentaran arribar a un acord ja 
que sembla ser que es va dictar una decret d’alcaldia, però aquest no es troba. 
 
La Sra. Cuadra diu que l’acord i el compromís de tots els membres del Consistori   hi 
és. 
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El Sr. Macià contesta que està parlant amb l’associació AMICU per poder solucionar la 
situació. 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: quan està previst el Pla de mandat? 
 
2.- La Sra. Boza pregunta: no es va signar el compromís amb l’associació AMICU? 
 
La Secretària contesta que el Sr. Macià va fer arribar la inquietud al Departament de 
Secretaria perquè hi havien comentat que s’havia signat un decret d’alcaldia per 
l’aprovació de la subvenció d’AMICU, que es va revisar el llistat dels decrets d’alcaldia 
i, per aquest concepte, no hi ha cap subvenció ni decret signat. 
 
3. La Sra. Boza pregunta:  s’ha pogut avançar amb el tema dels guals? 
 
4.- La Sra. Boza explica que tot i que el Sr. Hugué ha explicat les actuacions que 
s’estan realitzant en referència a la neteja dels parcs i jardins, pregunta: es podria 
realitzar una actuació puntual al parc Amadeu Vives amb Nostra Senyora de la Mercè, 
on hi ha un tennis taula on no es pot jugar per l’alçada de les herbes? 
 
Preguntes del grup municipal Cubelles Si es pot 
 
1.- El Sr. Tribó pregunta: donaran llum als carrers que estan a les fosques? 
 
2.- El Sr. Tribó pregunta: tenen previsió d’habilitar algun pipi-can i zones tancades 
per a gossos perquè puguin córrer? 
 
3.- El Sr. Tribó pregunta: Es podria rehabilitar Can Travé per recollir refugiats? 
 
Preguntes del grup municipal PSC-PC 
 
1.- El Sr. Grau pregunta: quin és el calendari del Pla de mandat?  Contemplen la 
previsió de recuperar projectes com ara la biblioteca, projecte aprovat i equipament 
obligat per llei per a municipis de més de 15.000 habitants? 
 
2.- El Sr. Grau pregunta: continuaran els processos participatius, subvencionats per la 
Diputació de Barcelona, com ara el del Passeig Marítim, Passeig Vilanova o altres? 
Articularan la recepció d’aportacions de tots els grups polítics que formen el Consistori  
? 
 
3.- El Sr. Grau pregunta: quin és el calendari previst pel pressupost del 2015 o el 
2016? Atenent a aquests prioritats d’inversió, com ara medi ambient i espai públic que 
necessiten una dotació major de recursos. 
 
4.- El Sr. Grau pregunta: quines són les modificacions de les ordenances fiscals que 
s’han de presentar al ple del mes d’octubre?    
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5.- El Sr. Grau pregunta: quina és la data aproximada per presentar un primer 
esborrany del pressupost, a partir de la necessitat de compensar el descens notable 
d’ingressos?  Explica que al balanç del 31 de desembre de 2011 hi havia uns 
6.500.000€ i el 13 de juny de 2015 superava 3.000.000€, aquesta baixada ha estat 
fruit de les inversions realitzades, però pregunta: donat que una prioritat és la 
necessitat d’abordar els nous ingressos, com preveuen contemplar-ho al pressupost 
2016?  Com preveuen abordar les aportacions dels grups polítics en aquesta qüestió? 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:20 hores.  


