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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D’OCTUBRE 
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 20 d’octubre de 2015, a les 18:32 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 la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
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Assisteix també el Sr. Ramón Arenas Prat, Cap de Serveis Tècnics. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE 15 DE SETEMBRE DE 2015 
 
La Sra. Martínez presenta diverses esmenes a l’acta: a la seva intervenció, 7è 
paràgraf de la pàgina 50, on posa: “inclosa al ROM”, creu que es tracta d’un error de 
transcripció, perquè el que demanaven no està inclòs al ROM, per tant s’hauria de 
posar que “s’inclogui al ROM”.  Al final del mateix paràgraf, on posa:  “perquè puguin 
expressar el que considerin”, manca donar sentit a la frase, per tant, hauria de posar:  
“al final dels punts del plenari”. 
 
Continua dient que després de la intervenció del Sr. Macià, a la pàgina 54, manca 
indicar que aquesta moció la presenta el partit Cubellencs-FIC i que aquest no estava 
representat a l’Ajuntament a l’anterior legislatura; a l’últim paràgraf de la pàgina 55, 
agraïa a Guanyem-Cubelles la seva participació i solidaritat en la campanya de 
recollida que va fer Cubellencs-FIC, però no a ells mateixos. 
 
Seguidament comenta que el recompte de la votació de la pàgina 61, en lloc de 14 
vots a favor, ha de dir: “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)” 
 
L’Alcaldessa li contesta que s’escoltarà l’àudio i es procedirà a les retificacions que 
pertoquin. 
 
La Sra. Di Stefano diu que a la seva intervenció de la pàgina 57, on diu: “que demana 
que es faci una reflexió”, ho formula com una pregunta, no com una afirmació, per tant 
ha de dir: “Demana que facin una reflexió en el sentit que, tindria  sentit crear escoles 
públiques o transports públics exclusivament per a les famílies amb situació de 
precarietat econòmica?” 
 
El Sr. Palomo diu que a la pàgina núm. 54, el recompte de vots d’abstencions no són 
3, sinó 4, per tant ha de dir: “4 abstencions (2 CIU i 2 PP)”. 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova amb les esmenes indicades per la unanimitat dels 
membres del ple. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- L’alcaldessa informa que estan esperant la notificació per part dels grups polítics 
de Guanyem Cubelles i Cubelles Sí es pot, en referència a la representació municipal 
a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i 
proposa tractar al tema a la propera Comissió Informativa. 
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2.2.- L’Alcaldessa informa que en breu començaran els treballs de regularització 
cadastral, a càrrec del responsable tècnic *** de l’Empresa Consultora Agrícola, SA, i 
consistiran en fotografiar totes les façanes del municipi, incloses les zones amb 
finques disseminades.  Finalment, diu que s’informarà a la ciutadania a través dels 
mitjans de comunicació. 
 
2.3.- L’Alcaldessa informa que el dia 21 d’octubre al matí, el Síndic de Greuges té 
programada una visita al municipi per atendre a les persones que vulguin realitzar 
consultes, presentar queixes sobre alguna actuació de l’administració, empreses, etc. 
 
2.4.- L’Alcaldessa informa que l’Oficia Virtual d’Atenció Ciutadana permet descarregar 
online el volant d’empadronament, prèvia sol·licitud a l’OPIC.   
 
2.5.- L’Alcaldessa informa que des de l’OPIC s’està ultimant els tràmits per constituir-
se com a entitat de registre Id-CAT i que rebran informació a través de la mateixa 
oficina. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2015-2019.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de recursos humans. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMES EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 51/15 de 15/10/15, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 
 
INFORME INTERVENCIÓ 51/15: SETEMBRE 
 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

529 
DA 296/2015, de 30 de 
setembre 

Per no donar-se compliment als terminis legals 
establerts pel TRLCSP en quan a la tramitació i 
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pagament de la certificació final d'obres i liquidació 
d'obres d'execució del projecte del Centre 
d'Informació i Assessorament per a Dones. 

700 
DA 256/2015, de 18 de 
setembre 

REPARAMENT segons informe conjunt de 
Secretaria-Intervenció 6/2015. Reconeixement 
extrajudicial de crèdits de setembre de 2015, 
relació de factures núm. 47/2015 aprovat per Junta 
de Govern Local de 23/9/15. L'import total de la 
relació és de 211.594,35€. 

718 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decret Alcaldia 255/15  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 
setembre 

NOMINA SETEMBRE. 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 
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT 
MUNICIPAL A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA DE CIUTATS I  POBLES 
CAP A LA SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atès que l’Ajuntament de Cubelles s’ha adherit a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat aprovat pel Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de 15 
de juliol de 2014; 
 
Atès que com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny 
de 2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de 
conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, s’ha procedir a la renovació de la Corporació; 
 
Atès que de conformitat amb l’article 7.2.b dels Estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, s’ha de procedir al nomenament del representant del municipi 
de Cubelles, a l’Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 13 d’octubre de 2015, 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 

ACORDS: 
 
Primer. Nomenar el Sr. Josep M. Hugué i Oliva, regidor de Medi Ambient i Salut, 
representant d’aquest municipi a l’Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Notificar aquest acord al la regidor designat, a la Regidoria de Medi Ambient i 
Salut,  i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM i 1 d’ICV-E), cap vot en contra i  10 abstencions (2 del PSC, 2 de Cubelles Si 
es pot,  2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs-FIC)  
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
A L’ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 
 
L’Ajuntament en els darrers anys ha impulsat considerablement les Polítiques 
d’Igualtat, amb la creació del Consell Municipal de les Dones, l’aprovació del Pla Intern 
d’Igualtat, desenvolupament de programes d’accions i activitats i la creació del Centre 
VIOLETA. 
 
L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, és una 
iniciativa pionera a Catalunya que es va crear l’any 2000 com una eina dinamitzadora 
del debat públic sobre el paper dels medis en la superació dels arquetips de gènere. 
 
Es tracta d’un servei de participació ciutadana impulsada per diferents ajuntaments 
que te l’objectiu de promoure una cultura crítica en relació al paper de les dones en els 
mitjans de comunicació. 
 
L’objectiu és participar en una xarxa d’ajuntaments compromesos amb la creació 
d’espais de debat ciutadans en relació als mitjans de comunicació, la visibilitat del punt 
de vista de les dones pel que fa a la seva representació en els mitjans de comunicació, 
l’increment de la sensibilització social de tota la ciutadania sobre el paper dels mitjans 
de comunicació i el gènere. 
 
Ofereix compartir recursos i serveis, com estudis i anàlisi especialitzat en gènere i 
mitjans de comunicació, gestió de queixes ciutadanes, materials per a campanyes 
ciutadanes. També programacions anuals d’activitats participatives, exposicions 
divulgatives i diferents projectes. 
 
Atès que l’Observatori compta amb el suport de l’Institut Català de la Dona i de la 
Diputació de Barcelona. 
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Vist l’informe de la Regidoria de Polítiques d’Igualat núm. 06/2015 de data 3 de febrer, 
i atès que l’Ajuntament considera positius els objectius del projecte i està interessat en 
integrar-se en l’Observatori. 
 
Atès que l’Observatori de les Dones ha presentat factura núm. 2015/10 de data 20 de 
gener corresponent a la quota 2015, per import total de 1.000€. 
 
Vist el document comptable núm. 22015000588 de data 02 de febrer de 2015 i el 
document comptable núm. 22015003090 de data 21 de maig de 2015. 
 
Vist la diligència de Secretaria núm. 011/2015 de data 5 de febrer de 2015. 
 
Vist la diligències de fiscalització núm. 86/2015 de 20 de febrer de 2015 i núm. 
332/2015 de data 23 de juny de 2015 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 13 d’octubre de 2015, 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles a l’Associació OBSERVATORI 
DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, i els seus estatuts que 
comprenen 33 articles i que s’adjunten com annex formant-ne part a tots els efectes. 
 
Segon.- Nomenar a la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, Alcaldessa amb DNI 77102521N 
com a representant de l’Ajuntament de Cubelles en l’Assemblea General de 
l’Observatori. 
 
Tercer.- Assumir el compromís de dotar pressupostàriament una partida, per 
l’aportació anual a l’Observatori de les Dones. 
 
Quart.- Aprovar la factura de presentada amb registre 69/2015 per l’Observatori de les 
dones en els mitjans de comunicacions núm. 2015/10 de data 20/01/15 corresponent a 
la quota anual 2015 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.231.48960 del 
Pressupost vigent. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ. 
 
Sisè.- Comunicar-ho al Departament de Tresoreria – Intervenció, al Coordinador de 
Comunicació i Protocol, a la Regidora de Polítiques d’Igualtat i al Consell Municipal de 
les dones de Cubelles als efectes corresponents. 
 
L’Alcaldessa explica que es tracta d’un tema que ja es treballava a la legislatura 
passada, del qual formen part molts ajuntaments per tal de fer front en matèries 
d’igualtat i no discriminació de les dones. 
 



Exp. 1.2.1.2_2015_13 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

7 
 

La Sra. Martínez vol deixar constància de diverses objeccions: a l’article 5, punt 2, no 
s’ha informat de la previsió del protocol de treball que es pugui dur a terme; al punt 3 
del mateix article, no s’especifica les persones que assistiran en aquestes àrees al 
marge de l’alcaldessa; al punt 11, no s’especifica qui formarà part de l’equip de treball; 
al punt 2, s’indica que la quota serà de 1.000€ anuals, amb la possibilitat que pugui 
existir derrames, però no hi ha constància que a l’exercici del 2015 hagi hagut cap 
derrama; al capítol 7, article 27, no s’especifica quines són les quotes d’ingrés, al 
marge del que regula l’article 28 que determina que les quotes són anuals.  Per totes 
aquestes objeccions, diu que, si l’adhesió es realitza al mes d’octubre, es pagaria la 
quota integra, tal com es va comentar a la Comissió Informativa, i proposa que seria 
més adient adherir-se de cara a l’exercici del 2016.   
 
Continua dient que els informes que figuren a l’expedient són signats el 2 de febrer de 
2015, i que hi ha hagut temps suficient per presentar el punt al ple per a l’aprovació 
durant la legislatura passada i no esperar al mes d’octubre. 
 
La Interventora municipal, a instància de l’alcaldessa, explica que a l’inici de la 
instrucció de l’expedient no existia a les bases d’execució del pressupost aquesta 
subvenció nominativa; que un cop es va aprovar la modificació pressupostària al Ple  
es va poder continuar amb la tramitació.    
 
L’Alcaldessa diu que el compromís és ferm, ja que la factura és de data 20 de gener 
de 2015. Continua dient que la representació a l’Observatori dependrà del Consell de 
les Dones de Cubelles, que escolliran als representants. 
 
El Sr. Daniel Pérez creu que és important divulgar, conscienciar i educar respecte de 
la igualtat entre homes i dones.  Afegeix que tot i que hi votarà a favor, demana al 
govern municipal que faci una memòria anual i es publiquin totes les activitats i el 
suport que presta l’Observatori a Cubelles, perquè els ciutadans tinguin present el 
motiu de l’adhesió a aquesta entitat. 
 
L’Alcaldessa comenta que hi està d’acord. 
 
La Sra. Boza explica que votaran a favor de la proposta, però vol deixar constància 
que la forma de procedir no ha estat la més correcta, pel fet de rebre la factura al mes 
de gener i després dictar un decret d’alcaldia pel qual es deixava sense efecte la 
factura pel fet de no tractar-se de l’òrgan competent. Conclou demanant que aquestes 
errades no passin a aquesta legislatura. 
 
El Sr. Grau diu que votaran a favor, ja que l’expedient es va iniciar a la legislatura 
anterior i aprofita per demanar al govern que mantingui les prioritats que es van fer la 
legislatura passada pel Departament de Polítiques d’Igualtat, que va permetre la 
creació del Consell de les Dones.  Seguidament, posa en valor la feina realitzada al 
Centre Violeta en poc temps i anima a que es continuïn les activitats. Conclou 
demanant al govern  al pressupost municipal una especial atenció en la dotació 
econòmica i de personal per aquesta àrea. 
 
L’Alcaldessa explica que en poc temps s’han realitzat conferències i s’ha elaborat un 
calendari, en el qual cada dissabte hi ha una activitat programada. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació, 
 
REGIDORIA D’HISENDA LOCAL 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA IMPOSICIÓ, ORDENACIÓ I LIQUIDACIÓ 
DEFINITIVA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ 
D’OBRES D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
AL CARRER CLARIANA DE CUBELLES 
 
En data 03 de setembre de 2013 es va aprovar, mitjançant Decret D’alcaldia núm. 
692/2013, el pressupost d’instal·lacions de la xarxa existent de baixa tensió al carrer 
Clariana de Cubelles, amb un pressupost d’execució per contracta de 24.000.00€ 
(inclòs IVA de 21%), amb la finalitat d’establir el servei d’electricitat a diverses finques 
situades al carrer Clariana de Cubelles. 
 
En data 17 de setembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la 
imposició, ordenació i liquidació provisional de contribucions especials per a la 
realització de les obres d’adequació de la xarxa de baixa tensió al carrer Clariana: 
 
L’esmentat acord, publicat al BOPB de data 7 d’octubre de 2013, va ser exposat a 
informació pública per un període de 30 dies hàbils durant els quals es van rebre 
diversos escrits d’al·legacions: 
 

1. *** amb NIF * (RE */* de *) 
 

2. ***amb NIF * (RE */* de *) 
 

3. *** amb NIF * i *** amb NIF * (RE */* de *) 
 
D’acord amb l’informe tècnic 68/14, de data 21 d’octubre, de l’arquitecte municipal i 
cap dels Serveis Tècnics, en el que es tenen en compte les al·legacions presentades, 
segons les següents consideracions: 
 

“(1) ***      
 
L’al·legació tracta d’una reclamació en relació a la superfície considerada en 
base a la qual es calcula la quota de la contribució especial aplicable a la 
finca. Aporta escriptures i plànol topogràfic. La superfície indicada a la 
documentació cadastral, en base a la qual es va calcular l’import en 
l’aprovació provisional, inclou part del terreny, que no és privat, sinó que 
correspon a vial. Per tant cal considerar-la. L’esmena de la superfície 
establerta per al càlcul implica necessàriament que es modifiquin 
lleugerament els imports de totes les finques incloses al sector. 
 
(2) ***   
 
En aquest cas l’al·legació consisteix en la reclamació que al contribuent se 
l’exclogui del padró de les contribucions especials, ja que aquest no serà 
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beneficiari de l’actuació, perquè ja disposa de subministrament elèctric 
definitiu, des de fa més de 30 anys. Aporta factura que confirma aquesta 
dada, que ha estat contrastada amb responsables d’Endesa. Per tant cal tenir 
en compte aquesta al·legació, que implicarà també que es modifiquin els 
imports de totes les finques incloses al sector. 
 
(3) *** i ***  
 
Aquests senyors actuen com a propietaris de les parcel·les situades al carrer 
Clariana, 5, 7 i 9, que són finques no beneficiàries de l’actuació. No obstant 
això reclamen que se’ls inclogui en l’àmbit de les finques beneficiàries de les 
contribucions especials, ja que d’acord amb el que exposen, tenen les 
mateixes característiques, d’acord amb la legislació urbanística, amb les 
parcel·les que enfronten. 
 
Certament, i d’acord amb la definició del concepte de solar que es fa a la 
legislació urbanística, aquestes 3 finques tindrien la consideració de solar, 
d’acord amb el que s’assenyala a l’article 29 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
No obstant això, i atenent a que hi ha alguna sentència judicial que posava en 
dubte que algun dels terrenys inclosos en aquest àmbit, i a partir de les 
condicions que va imposar Endesa per executar l’obra d’electrificació, es van 
excloure aquestes 3 parcel•les. Per part de la companyia subministradora es 
volia un compromís en el sentit de garantir que la repercussió del cost d’una 
nova estació transformadora és repercutiria als propietaris del carrer Arboç, 
mitjançant la delimitació d’un àmbit de planejament i gestió urbanística (PAU o 
similar) per tal de que completessin les obres d’urbanització per a que 
aquests terrenys assoleixin la condició de solar, entre les que s’incloïen les de 
construcció de la estació transformadora. L’Ajuntament, en base a això, ha 
iniciat els treballs de modificació del pla general per delimitar aquest àmbit. La 
delimitació d’aquest àmbit es viable perquè la densitat d’habitatges que tindria 
seria d’uns 11 a 12. En qualssevol cas, i d’acord amb un dels preceptes 
bàsics de la legislació urbanística, i un cop establerts amb exactitud els costos 
repercutibles, en la modificació del pla general es podrien modificar altres 
paràmetres per tal que aquesta delimitació fos viable econòmicament 
 
Respecte a l’àmbit de les contribucions especials, la modificació dels 
beneficiaris, no afectaria de forma important la potència a subministrar, ja que 
a la proposta inicial havia un total de 11 beneficiaris, i amb la proposta que 
resulta si s’accepten les al•legacions hauria un total de 13 beneficiaris. 
 
Com que hi ha uns compromisos entre l’Ajuntament i la companyia Endesa, 
respecte a les condicions en base a les quals la companyia executaria les 
obres d’electrificació, en el sentit de garantir financerament que els propietaris 
del carrer l’Arboç, es va sol•licitar informe a Endesa en relació a la proposta 
de modificació dels beneficiaris, d’acord amb les següents propostes. 
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La sol•licitud d’informe a Endesa es va enviar el 27 de març de 2013 (RS 
2014/1622) sense que s’hagi rebut cap resposta. S’han fet diverses 
reclamacions per telèfon per tal que emetin un informe en relació a la nova 
proposta. 
 
No obstant això, el fet que es modifiqui el pla general per tal de delimitar un 
àmbit que permeti garantir el cost de la estació transformadora i electrificació 
del carrer L’Arboç, es suficient per tal de donar compliment a les reclamacions 
d’Endesa. No tenia sentit classificar urbanísticament de forma diferent les 3 
parcel•les del carrer Clariana que s’havien d’incloure en el nou àmbit de 
planejament. 
 
D’acord amb el que preveu al Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual 
s’aprova el TRHL (LHL) i a l’Ordenança Fiscal número 6 , s’informa 
favorablement a la nova proposta de les quotes de les contribucions especials 
individualitzades, d’acord amb el següent: 

 
 

 
 
 
Vist el certificat final d’obra signat per l’enginyer municipal en data 1 d’abril de 2014. 
 
Vista la Diligència de Secretaria núm. 99/2014, de la TAE de Secretaria, de data 27 de 
novembre. 
 
Vista la Diligència d’Intervenció núm. 506/2015, amb observacions, de data 30 de juny 
de 2015. 
D’acord amb la ordenança fiscal núm. 6 relativa a les contribucions especials.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 13 d’octubre de 2015 
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 17.4 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. 
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Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per *** amb NIF *,  *** amb NIF *, *** 
amb NIF * i *** amb NIF *, d’acord amb l’informe tècnic 68/14 de l’arquitecte municipal i 
cap dels Serveis Tècnics. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la imposició i ordenació de contribucions especials per 
l’execució de les obres del “Projecte d’adequació d’instal·lacions de la xarxa existent de 
baixa tensió al carrer Clariana de Cubelles”, l’establiment i exigència de les quals es 
legitima per l’obtenció d’un augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials per a l’execució 
de les obres d’adequació d’instal·lacions de la xarxa existent de baixa tensió al carrer 
Clariana de Cubelles, per import de VINT-I-UN MIL SIS-CENT EUROS (21.600,00 €), 
amb el següent repartiment: 

 

 
 

Quart.-  Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
Cinquè.- Inserir anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB). 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària, als Serveis 
Tècnics i a la Intervenció municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
El Sr. Ardila explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que el seu vot serà favorable perquè són molts els veïns que es 
troben afectats. 
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El Sr. Grau explica que es tracta d’un tema que ve de legislatures anteriors, que 
aquests fets van provocar moments de tensió, fets que van denunciar públicament.  
Demana que l’Ajuntament faci una reflexió, ja que - diu - s’ha fet una gestió urbanística 
que no ha estat a l’alçada dels interessos dels veïns del Corral d’en Cona, que han vist 
afectats els seus drets i pensa que ha d’anar acompanyada d’una disculpa per part de 
l’Ajuntament per la gestió tan lamentable de les legislatures passades.  Per tot 
l’exposat, conclou dient que el PSC estarà a favor de regularitzar aquest tipus de 
situacions. 
 
El Sr. Ardila diu que és cert que hi ha anomalies dels darrers 30 anys; que tenen 
constància que hi ha urbanitzacions al municipi que tenen problemes per tenir els 
serveis perquè no estan legalitzades, però que amb l’ajut dels membres del Consistori  
poden solucionar qualsevol cosa que es detecti.      
 
Es sotmet a votació la proposta 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). 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER L’EXERCICI 2016 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decrets núm.113/2015 de 3 de 
juliol i 146/2015 de 9 de juliol dictats per l’alcaldia. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades a 
l’annex. 
 
Atès l’informe 22/2015, de data 12 d’agost de la Cap de l’Oficina de Participació i 
Informació Ciutadana. 
 
Atès l’informe de la TAE dels Serveis Jurídics 39/2015 de data 30 de setembre. 
 
Atès l’informe de la TAE d‘Hisenda 13/2015, de data 1 d’octubre.   
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 13 d’octubre de 2015. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2016 i següents, la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, així com 
l’esborrany d’ordenances que s´incorporen al present acord formant-ne part del mateix 
a tots els efectes: 
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A) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
 
Es modifica el redactat de l’article 2. Fet imposable  simplificant el redactat del punt 
3, eliminant els punts 4 a 9 i es renumeren els 2 últims punts de l’article per tal 
d’adaptar-lo al redactat del nou model de la Diputació de Barcelona. 
 
Respecte l’article 6è Bonificacions, es millora el redactat del punt 2, i d’altre banda, 
d’acord amb l’informe de l’Organisme de Gestió Tributària amb registre d’entrada 
2015/8030 s’elimina el punt 5 del mateix article. 
 
S’esmenen errors tipogràfics. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
B) Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Es modifica el punt 6 de l’article 1r. Fet imposable en quant a la referència normativa. 
 
Es millora el redactat de l’apartat c) del punt 1 de l’article 4t. Exempcions, 
reduccions i bonificacions adaptant-lo al redactat de la Diputació de Barcelona i a la 
normativa vigent.  
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
C) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre activitats 
econòmiques. 
 
Es millora el redactat de l’apartat 1. B) de l’article 4t. Exempcions per adaptar-lo al 
model de la diputació de Barcelona.  
 
Es millora el redactat de la regla 3 del punt 1.C de l’article 4t Exempcions adaptant-
lo al redactat de la Diputació de Barcelona i a la normativa vigent. 
 
S’introdueix el punt 4 a l’article 6.è. Procediment de concessió de beneficis fiscals 
i reduccions, relatiu al termini per a resoldre i sentit del silenci administratiu. 
 
S’esmenen errors tipogràfics i ortogràfics.  
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
D) Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 
 
Es modifica el redactat del punt 3 de l’Epígraf 3 Expedients administratius de 
l’article 7è. Tarifa, s’elimina l’apartat 2 corresponent al cobrament de compulses i 
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s’inclouen les compulses o còpies autentificades amb mitjans electrònics de forma 
gratuïta. 
 
S’introdueix un paràgraf al final de l’Epígraf 4 Documents relatius als serveis 
tècnics municipals en quant a la tarifa relativa a procediments de licitació pública. 
 
S’esmenen errors ortogràfics.  
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
E) Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.  
 
Es millora el redactat del punt 2 de l’article 7.è. Exempcions i reduccions en el 
sentit d’incloure els valors en funció del percentatge de reducció. 
 
S’esmenen errors ortogràfics.  
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
F) Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries. 
 
Es millora el redactat de l’article 6 i 13 Quota tributària suprimint el text que no 
determina la quota. “I de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on 
estiguin ubicats.” 
 
Es millora el redactat del  l’últim paràgraf del punt 4 de l’article 12. Reduccions. 
 
Es suprimeix l’últim paràgraf del punt 3 de l’article 13. Quota Tributària relativa a 
activitats de l’epígraf 8è Locals industrials. Qualsevol activitat industrial en relació a la 
necessitat d’acreditar els treballadors contractats. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
G) Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 
 
 
S’inclou a l’article 2n Fet imposable les actuacions administratives que es produeixen 
per l’autorització d’ús d’espais de domini privat. 
 
Es millora el redactat del punt 1.Mercat públic de  l’article 6è Quota tributària. 
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S’inclou el concepte de “canvi de nom” al punt 1.7 de l’activitat administrativa. 
 
Es millora el redactat del tercer punt de l’apartat 4.3 de l’article 6è Quota tributària. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
Seguidament, es transcriu les esmenes presentades pel Grup Municipal Guanyem 
Cubelles: 
 
ESMENA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES 
RELATIVA A : 
 
L’ADDICIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, L’IMPORTS SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 
 
On posa: “Article 8è tipus de gravamen i quota” 
 
Proposem: “Article 8è tipus de gravamen, quota i recàrrec” 
 
Així també proposem afegir a l’article 8è un tercer punt, que quedaria redactat de la 
següent manera: 
 
“3. De conformitat amb allò que és previst a l’article 72.4 . tercer paràgraf del TRLHL, 
aquest Ajuntament estableix el recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles urbans 
d’ús residencial permanentment desocupats. 
 
El recàrrec s’exigirà als mateixos subjectes passius de l’impost sobre béns immobles 
urbans pels que estiguin permanents desocupats, per complir les condicions que es 
determinin reglamentàriament. 
 
El tipus de recàrrec consistirà en un percentatge únic del 50 per 100 i recaurà sobre la 
quota líquida de l’impost sobre béns immobles urbans. 
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El recàrrec s’acredita el 31 de desembre i es liquidarà anualment, una vegada s’hagi 
constatat la desocupació de l’immoble, junt a l’acte administratiu que la declari”. 
 
ESMENA D’ADDICIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, TAXA PER LA 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Proposem afegir a l’article 5. Excepcions i bonificacions, apartat A, punt 1,a) 
Beneficiaris, el següent paràgraf: 
 
“a.3) Les unitats familiars en el que el total d’ingressos siguin iguals o inferiors al salari 
mínim interprofessional en còmput anual”. 
 
El Sr. Mudarra explica les modificacions de les ordenances fiscals incloses a la 
proposta. 
 
La Sra. Martínez en relació a l’ordenança fiscal núm. 1 de l’IBI pregunta: s’ha aplicat 
alguna bonificació? Com es tramitarà si s’ha fet de forma errònia? Pel que fa a l’article 
núm. 2, els béns immobles situats en sòl rústic, la classificació del planejament 
urbanístic, si es modifica com a rústic dotats per edificacions, està modificat i afectat 
en el seu import?   
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Tribó 
 
Continua preguntant: si es suprimeix el punt núm. 9, no sap si estaria previst efectuar 
un nou càlcul del valor cadastral i, per tant, es prendran altres valors per obtenir els 
nous valors per calcular l’IBI que correspongui a la nova valoració cadastral. Es 
suprimeix per aquest motiu? També pregunta: la casa Can Travé, estava al corrent de 
pagaments en el moment d’executar la compra? Donat que ara es propietat de 
l’Ajuntament, com es gestionaria en cas que hi hagués algun pagament pendent? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Tribó  
 
Seguidament exposa que voldria que es regulés a l’ordenança unes bonificacions per 
aquells edificis que instal·lin robòtica intel·ligent o d’altres encaminades a l’estalvi 
energètic. Respecte l’ordenança del IAE, considera que caldria preveure alguna 
bonificació per aquelles noves empreses, nous emprenedors del municipi o nous 
traspassos i fomentar la creació de llocs de treball.  Per fomentar augmentar la plantilla 
amb contractes indefinits proposa bonificacions fins a un màxim de 2.000€/anuals amb 
un decalatge en funció dels contractes realitzats. 
 
En referència a l’ordenança núm. 7, i pel que fa al Pla d’Usos dels serveis de platja, 
sol·licita confirmació si aquesta merita al gener i proposa deixar-la sobre la taula a 
l’espera que el departament gestor finalitzi el contingut d’aquest Pla ja que considera 
que com l´esmentat document encara no està aprovat, podrien haver usos que encara 
no estan contemplats a l’ordenança i que no puguin regular la quota perquè no es 
troba contemplada.    
 
Conclou agraint que a l’ordenança núm. 9 es contempli el criteri que ella va instaurar 
per la creació de llocs de treball i puntualitza que, pel que fa a l’ordenança núm. 11, 
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l’informe del servei gestor no ha fet la tasca de verificació d’acreditació de les 
bonificacions aplicades, creu que aquesta aplicació és va realitzar per l’exercici 2015, 
per tant considera que s’hauria de revisar la documentació. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda  
 
L’Alcaldessa manifesta que donades les modificacions i les aportacions realitzades, 
hauria estat més adient realitzar un prec. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda  
 
El Sr. Daniel Pérez explica que va presentar dues esmenes per registre d’entrada: la 
primera fa referència a l’IBI,, i indica que segons l’article 72.4 de la TRLHL, els 
ajuntaments poden exigir un recàrrec del 50% sobre el cost dels bens immobles en 
aquells habitatges que es troben desocupats de manera permanent i, en aquest sentit, 
diu que segons l’Institut Català d’Estadística, a Cubelles l’any 2011 hi havia 1.721 
habitatges buits.  Afegeix que Guanyem Cubelles entenen que aquests habitatges 
desocupats es poden incorporar al mercat de lloguer o venda i que són retinguts pels 
seus propietaris i per aquest motiu, proposa incloure a les ordenances fiscals aquesta 
mesura correctora, però no com una mesura punitiva, ja que l’objectiu principal seria 
que els propietaris dels immobles posin els habitatges en circulació i coneguin les vies 
que s’ofereixen a través de l’Ajuntament i l’oficina comarcal d’habitatge per tramitar 
contractes de lloguer o facilitar els tràmits en aquesta matèria.   
 
Continua explicant que aquesta mesura necessita d’un reglament que determini quines 
característiques han de complir els habitatges per ser considerats desocupats i que 
Guanyem Cubelles està treballant per elaborar una proposta de reglament, que 
posteriorment presentarà a tots els grups.  Així mateix, crear un registre municipal 
d’habitatges desocupats; i apunta, també, que aquesta mesura pot suposar un 
increment d’ingressos per l’Ajuntament. 
 
La segona esmena – explica - fa referència a la taxa d’escombraries: bonificar a les 
famílies que el seu còmput anual d’ingressos sigui igual o inferior al salari mínim 
interprofessional.  Afegeix que com a representants polítics tenen el deure  de fer tot el 
possible per millorar la situació de moltes famílies del municipi, i per tot l’exposat, 
sol·licita el suport dels grups. 
 
La Sra. Cuadra comenta que estan una mica molestos o sorpresos en la manera de 
presentar l’aprovació de les ordenances fiscals, perquè amb un govern en minoria, 
l’oposició podia haver treballat conjuntament i arribar a un acord. Seguidament, diu 
que vol fer unes aportacions: a l’ordenança núm. 11 de taxa per recollida 
d’escombraries, es fixa com a beneficiaris de bonificacions o exempcions a les famílies 
nombroses o famílies monoparentals amb dos fills, i diu que ella inclouria a les famílies 
monoparentals amb un fill perquè el requisit és que el total d’ingressos familiar sigui 
igual o inferior a dues vegades el salari mínim interprofessional. A l’ordenança núm. 
15, diu que l’últim espot publicitari que es va rodar al municipi va donar una certa 
problemàtica –recollit en premsa- i demana que no sigui només una decisió tècnica la 
d´aplicar el 95 % de bonificció, sinó del govern o del Consistori .  Conclou dient que 
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espera que per les ordenances que no meriten al mes de gener els tinguin en 
consideració. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Di Stefano. 
 
La Sra. Boza diu valorar positivament el treball d’adaptació de les diferents 
ordenances i que no hi ha canvis substancials que afectin els imports de les taxes; 
indica que únicament vol fer una precisió en l’impost del IAE pel que fa a les  
exempcions: en les petites i mitjanes empreses, d’un a cinc treballadors, és molt 
inviable la innovació; creu que seria necessari identificar els negocis que volen créixer, 
si estan generant ocupació, i destaca que mereixen una especial atenció pel gran 
esforç que realitzen.  En aquest sentit votarien a favor.  A continuació pregunta a la 
interventora si seria viable deixar sobre la taula només l´ordenança a que feia 
referència la Sra. Martínez per poder-la treballar i si estarien a temps de presentar 
l’ordenança del IAE al proper Ple. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Di Stefano.  
 
La interventora a instància de l’Alcaldessa, explica que s’ha de diferenciar si es deixa 
sobre la mesa o s’esmena, ja que tot expedient de modificació de les ordenances 
fiscals ha de contenir informes que sustentin les propostes que es fan i, a més, s’han 
de fer les valoracions d’impacte econòmic que puguin tenir. Pel que fa a deixar 
l´ordenança pel proper ple, explica que no hi seríem a temps, donat el procediment 
legal que implica aquesta modificació i que l’entrada en vigor de les ordenances és des 
de la publicació del text íntegre al BOPB, per tant, si la publicació no es fa abans del 
31 de desembre, no es pot aplicar a partir de l’1 de gener de 2016. 
 
La Sra. Boza diu que la seva esmena només seria en l’ordenança de l’IAE.  En 
referència a les esmenes presentades per Guanyem Cubelles, en el cas del IBI, diu 
que no poden donar-hi suport perquè la classe mitjana del país ha fet un esforç per 
adquirir un segon habitatge i no poden castigar a aquestes persones amb una pujada 
d’aquest impost. En referència a la taxa d’escombraries, diu que tampoc poden votar-
hi a favor, ja que suposa un impacte econòmic enfocat a les empreses que van 
encaminades a generar ocupació i s’hauria de mesurar; per aquest motiu, des del PP 
proposa deixar-la sobre la taula. 
 
El Sr. Grau exposa que des del PSC fan una valoració favorable a la proposta de 
l’Àrea d’Hisenda i considera que les ordenances han d’anar acompanyades d’una 
proposta de pressupost pel 2016. 
 
Continua explicant que és cert que no arriben a temps per poder realitzar alguna 
proposta alternativa a l´ordenança de l´IAE per qüestió de terminis, però considera que 
s’ha de fer un esforç a favor del comerç del municipi i adequar les ordenances a la 
situació econòmica del moment. Respecte l’IBI, vol detallar que no s’ha de tractar igual 
als pisos buits que els propietaris els tenen com a segones residències o destinats a 
lloguer, que els pisos que són propietat d’entitats bancàries o d’agències immobiliàries; 
per tant – continua dient -  s’hauria de diferenciar si en aquest segon cas s’hauria de 
fer pressió per incorporar-los com a lloguer, i diu que en aquest cas sí tindrien eí seu 
suport. Conclou dient – respecte la proposta d´ordenances – que hi estan a favor 
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perquè representa una bona proposta pel pressupost del 2016, amb el compromís de 
treballar en les aportacions realitzades. 
 
El Sr. Mudarra comenta que totes les propostes realitzades per les formacions 
polítiques queden recollides al Ple, que moltes les troba interessants i inclús factibles i 
que les treballaran de cara a la propera modificació d´ordenances fiscals. Afegeix que 
per què entrin en vigor l’1 de gener no es poden modificar ara perquè s’ha de treballar 
prèviament mitjançant un informe tècnic, per tant, es farà cara a renovar-les i treballar-
les de manera conjunta, Conclou dient que tindran en consideració tot el que sigui 
generar ocupació i buscar la igualtat entre municipis. 
 
El Sr. Daniel Pérez sol·licita, en el cas dels impostos que meriten a 1 de gener, si no 
dóna temps, agrairia que tinguessin en consideració totes les valoracions de cara a 
l’any vinent. 
 
La interventora, a instància de l’Alcaldessa, contesta que totes les propostes que es 
realitzin políticament es treballen tant des del Departament d’Hisenda com del servei 
gestor. Respecte les aportacions del Sr. Daniel Pérez en referència als habitatges 
desocupats, explica que s’ha consultat la jurisprudència i no seria possible 
reglamentar-ho a nivell municipal, ni tan sols a nivell de la comunitat autònoma, ja que 
ha de ser l’Estat que ho faci, per tant – apunta - existeix un buit legal, ja que la llei ens 
diu que es pot realitzar fins a un 50% de recàrrec, però en aquests moments, com no 
està desenvolupat reglamentàriament, no seria aplicable fins que l’Estat no ho reguli.  
Conclou dient que en aquests moments l’aplicació d’aquesta introducció en les 
ordenances no seria aplicable fins que no es desenvolupi normativament per part de 
l’Estat. 
 
La Sra. Martínez comenta que Cubellencs-FIC treballarà no només per la modificació 
de les ordenances, sinó per crear-ne una nova pel tema dels pisos que són propietat 
d’entitats bancàries. Finalment, pel que fa a l’ordenança d’escombraries, diu estar 
d’acord en treballar-ho junts i pregunta si l’ordenança núm. 7 - que ella proposava 
deixar-la sobre la mesa - merita al mes de gener. 
 
La Interventora contesta que la Sra. Martínez es refereix a l’apartat de les tarifes 
incloses a l’epígraf 4 de l’ordenança fiscal núm. 7, procediments oberts a concurrència, 
i que el que es pretén és incloure tot allò que sigui objecte d’autorització (guingueta, 
gandula o qualsevol element no inclòs a l’ordenança), serà directament aplicable el 
previst al plec.    
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Hugué i el Sr. Grau.  
 
El Sr. Tribó comenta que votaran a favor de l’esmena presentada per Guanyem 
Cubelles tot i conèixer les carències de la tècnica legislativa, pel que fa a la manca de 
reglament; i que tot i l´absència d’informes d’impacte, per voluntarisme i àmbit 
ideològic, estan a favor de l’esmena presentada per Guanyem Cubelles, ja que 
consideren que el govern no pot oblidar el caràcter social dels impostos, ni la greu crisi 
que pateixen moltes famílies humils i mitjanes.   
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Hugué i el Sr. Grau 
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L’Alcaldessa pregunta a la secretària general si es pot votar l’esmena. 
 
La Secretària contesta que no es que no es tracta d´un tema de poder votar, sinó que 
la manca d’informes previs preceptius faria que l´acord resultant fos invàlid. 
 
El Sr. Daniel Pérez proposa que les ordenances que meriten el dia 1 de gener 
continuïn amb el tràmit, però les altres es deixin sobre la mesa, s’elabori la valoració 
tècnica amb l’impacte econòmic i es presentin a aprovació al següent ple. 
 
La interventora, a instància de l’alcaldessa, contesta que, en el cas de les esmenes 
que s’han plantejat, sí que meriten a 1 de gener. 
 
Es sotmet a votació les esmenes proposades i no s’aproven per 1 vots a favor (1 de 
Guanyem ), 10 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 
Cubellencs-FIC) i 4 abstencions (2 del PSC i 2 de Cubelles Si es pot.) 
 
La Sra. Boza diu que, tal com deia la secretària, el votar l’esmena pot tenir efectes 
legals, per tant no vota. 
 
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 i 2 del PP ), cap vot en contra i 4 
abstencions (2 de Cubelles Si es pot, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs-FIC) 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià, el Sr. Écija, la Sra. Boza i 
l’Alcaldessa. 
 
REGIDORIA D’URBANISME 
 
10. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3/2013 DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CUBELLES 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2013, 
acordà aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
núm. 03/2013, consistent en la modificació d’usos en sòl no urbanitzable.  
 
L’esmentat acord  es va publicar al BOPB de data 10/02/2014, al DOGC núm. 6562 de 
data 14/02/2014, al Diari Ara de data 14/04/2014, al taulell d’edictes de la Corporació i 
a la pàgina web municipal, als efectes de possible presentació d’al·legacions i/o 
reclamacions.   
 
D’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC d’ara endavant), que estableix que 
simultàniament al tràmit d’informació pública s’han de sol·licitar informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini d’un mes, es va sol·licitar  informe a l’Oficina Territorial d’Avaluació 
Ambiental de Barcelona i al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural. 
 
D’acord amb l’article 85.7 del TRLUC, es va donar audiència als ajuntaments de 
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Vilanova i la Geltrú, Cunit i  Castellet i la Gornal.  
 
En dates 7 de març i 31 de març de 2014, van tenir entrada al registre de la 
Corporació (amb núm. de registre 2014/2507 i 3596 respectivament) els informes 
favorables dels Ajuntament de Cunit i de Castellet i la Gornal en relació a l’aprovació 
inicial de la modificació puntual 3/2013 del Pla General d’Ordenació Municipal de 
Cubelles. De l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no s’ha rebut cap informe en el 
termini establert legalment. 
 
Consta a l’expedient certificat que acredita que durant el període d’exposició pública 
no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
En data 9 de maig de 2014 va tenir entrada amb núm. de registre 2014/5158 un primer 
informe – desfavorable – de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 
 
Havent transcorregut el termini legalment establert, no s’ha rebut informe del 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
En data 19 de juny de 2014, fora del termini d’informació pública, es va rebre escrit 
d’al·legacions de Red Eléctrica Española (amb registre d’entrada núm. 2014/3388), les 
quals, d’acord amb l’informe 35/2014 del cap dels Serveis Tècnics i arquitecte 
municipal, es tracen d’un recordatori de diverses disposicions legals en relació a les 
xarxes de transport de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
El document que es presenta per a l’aprovació provisional inclou les esmenes 
introduïdes arran de les consideracions dels informes sectorials i al·legacions 
presentades. 
 
En data 2 d’octubre de 2014 s’ha rebut, mitjançant la plataforma EACAT, l’informe 
favorable  de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 
 
En data 21 d’octubre de 2014 el Ple de l’Ajuntament no va aprovar provisionalment la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal núm. 03/2013, consistent 
en la modificació d’usos en sòl no urbanitzable, sense que consti a l’acord cap 
motivació. 
 
Vist l’informe 63/2014 del cap dels Serveis Tècnics i arquitecte municipal. 
Vist l’informe de Secretaria  22/2014. 
 
Vist l’informe 67/2015 del cap dels Serveis Tècnics i arquitecte municipal, segons el 
qual, des de la data de l’informe favorable 63/2014 relatiu a l’aprovació provisional de 
la modificació, no han aparegut circumstàncies o modificacions normatives que 
estableixin altra regulació que no pugui permetre procedir a l’aprovació provisional. 
 
Atès el que determina l’article 96 del TRLUC, redactat de conformitat amb l’article 38 
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació a la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 13 d’octubre de 2015 
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D’acord amb els articles 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 
 
Per tot això proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal núm. 03/2013, consistent en la modificació d’usos al sòl no urbanitzable, la 
qual s’adjunta al present acord com annex, formant-ne part a tots els efectes. 
 
Segon.-  Inserir edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al web i tauler d’edictes de la corporació. 
 
Tercer.- Trametre els documents i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si escau. 
 
Assumeix la presidència temporalment el Sr. Ardila. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Écija i la Sra. Boza  
 
El Sr. Ardila explica la proposta. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià i l’Alcaldessa, que reprèn la 
presidència de la sessió.  
 
La Sra. Martínez explica que estan satisfets pel fet que es presenti aquest punt a 
aprovació donat que permetrà donar un ús de lleure inexistent al municipi en uns 
terrenys que actualment estan sense cap utilitat, i que també servirà per impulsar el 
turisme.  Continua explicant que quan ella era regidora de Turisme es va iniciar el 
tràmit per què des del Departament d’Urbanisme es fes la tramitació necessària, però 
que va quedar aturat i no s’havia gestionat com tocava, ja que faltaven els informes 
favorables de la Diputació, que ara s’adjunten. 
 
Pensa que es podria haver presentat a aprovació al primer ple de la legislatura i que 
és un bon projecte per Cubelles, per la qual cosa Cubellencs-FIC hi votarà a favor. 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Mudarra.  
 
El Sr. Daniel Pérez comenta que la modificació afavoreix la creació d’activitats 
econòmiques noves al municipi així com la reconstrucció i rehabilitació de masies i 
espais municipals.  Per tant, hi votarà favorablement. 
 
La Sra. Cuadra explica que CIU votarà a favor de la proposta i que al Ple de setembre 
va realitzar un prec en referència a aquests tema i pregunta al cap de Serveis Tècnics  
què ha canviat en l’informe. 
 
El Sr. Ramon Arenas, Cap dels SSTT, contesta que de l’expedient que es va 
presentar al 2013 i que va quedar sobre la taula, no ha canviat res. 
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La Sra. Cuadra continua dient que, si no ha canviat res, CIU continuarà sent coherent, 
ja que l’altra vegada hi van votar a favor; que es tracta de desencallar un expedient pel 
qual en el seu moment no hi havia quòrum suficient i que genera activitat econòmica 
en terrenys rústics, sense malmetre la naturalesa.   
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Mudarra  
 
L’Alcaldessa explica que hi ha un informe del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de data 1 d’octubre de 2014, que aleshores no hi era a l’expedient, necessari per 
poder aprovar la modificació. 
 
El Sr. Tribó considera que la zona afectada mereix major protecció i no estan d’acord 
en la modificació. 
 
El Sr. Grau subscriu les paraules de la Sra. Cuadra, per tant, diu que mantindran el 
vot favorable.  Continua explicant que, estan satisfets que es porti a aprovació, tot i 
això vol fer unes consideracions: que és un expedient iniciat al 17 de setembre de 
2013, on alguns particulars van realitzar unes inversions al municipi, aconsellats amb 
la possibilitat d’adequar aquesta normativa, d’aquí que la manca de voluntat política, 
algunes vegades acabi afectant els interessos de particulars.  Continua explicant que 
fa més d’un any que es podia haver presentat a l’aprovació, ja que hi ha un informe de 
data 1 d’octubre de 2014 i entén que no hi ha hagut cap canvi des de llavors. Per tot 
això pregunta quines són les modificacions que s’han fet a l’expedient del 2013 fins 
avui i què ha motivat el canvi de posicionament polític per part d’UC-11-RCAT. 
 
El Sr. Ramon Arenas, Cap dels SSTT contesta que possiblement hi ha una confusió: 
que l´aprovació inicial del document és del desembre de 2013 i a partir d’aquesta data 
es sol·liciten els informes preceptius a les administracions corresponents, es sotmet a 
informació pública i durant aquest tràmit els arriba l’informe desfavorable de l’Oficina 
de Valoració Ambiental; que per aquest motiu es procedeix a corregir el document i es 
torna a enviar a dita Oficina, la qual emet segon informe favorable. Conclou que amb 
aquest document es presenta al Ple d´octubre de 2014 per a l’aprovació provisional, 
però que queda sobre la mesa.   
 
El Sr. Ardila explica que una de les coses que la Sra. Martínez i UC-11-RCAT van 
sol·licitar va ser que hi havien canvis referents a la primera presentació, fet que va 
motivar que l’aprovació provisional quedés sobre la mesa.  
 
L’Alcaldessa afegeix que a l´informe de Secretaria es fa constar que: per part del 
“Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural: No s’ha 
rebut informe en el termini establert ni fora de termini, fet que van reivindicar al ple, per 
això no ho van aprovar. Pensa que no és el mateix ara que aleshores, ja que ara 
aquests informes formen part de l’expedient. 
 
El Sr. Grau diu que UC-11RCAT van prendre una decisió política en els seu moment 
des de l’oposició, respectable, i ara que estan al govern canvien la decisió, tot i que el 
cap del Departament de Serveis Tècnics diu que no ha canviat la informació. 
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L’Alcaldessa pregunta a la secretària de la corporació si hi ha la mateixa informació 
ara que abans. 
 
La Secretària de la corporació contesta que es remet a la informació facilitada pel 
cap del Departament de Serveis Tècnics, que és el responsable de la tramitació de 
l’expedient. 
 
El Sr. Arenas diu que des del ple d’octubre de 2014 fins ara no hi ha modificacions. 
 
El Sr. Tribó pregunta al cap de Serveis Tècnics que donat que és una zona de 
campeig de l’àliga cuabarrada i que els terrenys són d’interès comunitari, si la 
modificació que es proposa no pot ser perjudicial per una zona tan valuosa 
ecològicament.  
 
El Sr. Ramon Arenas contesta que la modificació és per adequar únicament la 
situació urbanística, i que qualsevol alteració que es vulgui fer requereix un tràmit: 
primer, que tècnicament sigui viable i, segon, que es pugui fer políticament, i que en 
ambdós dos casos, requereix de la tramitació d’un projecte amb condicions 
específiques i d’una valoració ambiental; finalment, conclou indicant que en aquesta 
zona, difícilment es poden fer activitats que no sigui rehabilitar una masia. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor (3 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM,  1 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs-FIC), 2 vots 
en contra  (2 de Cubelles Si es pot ) i 3 abstencions (1 d’UC-11 RCAT del Sr. Hugué, 1 
d’ICV-E del Sr. Pineda,1 del PSC del Sr. Écija). 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Arenas  
 
11.- ALTRES TEMES  
 
IV. PART DE CONTROL  
 
12.- MOCIONS  
 
12.1. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNICA 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 
 
En els darrers anys, s’ha produït un significatiu augment del sentiment independentista 
entre la població catalana.  La consulta sobre la Independència de la Nació Catalana 
celebrada a centenars de poblacions i la gran manifestació del dia 11 de setembre de 
2012 a la ciutat de Barcelona són, només, una mostra de les iniciatives de la societat 
civil de cara al seu alliberament nacional. 
 
Per tal de donar resposta des de les institucions municipals a aquesta demanda 
creixent de la societat civil, des de diversos ajuntaments s’ha promogut la creació 
d’una associació d’ens locals catalans que, amb la denominació “Municipis per la 
Independència”, treballi amb els objectius d’assolir un estat propi per a la nació 
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catalana, defensar els drets nacionals i conscienciar la ciutadania de la necessitat 
d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català. 
 
Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonament dels drets humans, 
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les nacions Unides, com també al 
Pacte Internacional els Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol 
de 1977, que en el seu Article 1 proclama. “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació.  En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.  [...] Els estats 
en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrat territoris no 
autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i 
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions 
Unides.” 
 
Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure les seus 
interessos comuns i genèrics. 
 
Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals 
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 
110/1996. 
 
Aquesta Associació, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011, està formada per 42 
Consells Comarcals, diputacions, ens locals i 737 municipis d’arreu del Principat, tenint 
com a finalitat, segons l’article 6 dels seus Estatus, 
 

a.  Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o 
cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser 
útil per dur el poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les 
plenes competències municipals. 

b.  Fomentar i defensar els drets nacionals. 
c.   Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el 

seu dret a l’autodeterminació. 
d.  Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió 

Europea. 
e.  Promoure el finançament dels propis municipis. 
f.    Buscar sinèrgies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer. 

Estan adherits a la Comarca del Garraf, les poblacions de Vilanova i la Geltrú, 
Sitges, Canyelles i Sant Pere de Ribes. 

 
Demanem, al Ple de l’Ajuntament de Cubelles que adopti els següents  
 

ACORDS  
 
Primer.- Adherir-se i participar en les actuacions de l’associació “Municipis per la 
Independència” (AMI). 
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Segon.- Treballar, conjuntament amb la resta de municipis interessats, n la redacció 
dels documents necessaris de l’Associació. 
 
Tercer.- Designar l’alcaldessa com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació 
a constituir.  Quan no pugui assistir-hi, podrà delegar, mitjançant resolució expressa, 
ne algun altre regidor o regidora. 
 
Quart.- Facultar la senyora alcaldessa persignar els documents necessària per a 
l’execució del present acord. 
 
Seguidament, es transcriu l´esmena presentada pel grup municipal Guanyem 
Cubelles: 
 
“ESMENA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES A LA 
MOCIÓ DE L´ADHESIÓ DE L´AJUNTAMENT DE CUBELLES A L´ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
La ciutadania està vivint nous esdeveniments i canvis al seu entorn ja siguin polítics o 
socials que fan que moltes persones tinguin el desig d´expressar les seves 
inquietuds ,opinions i poder decidir en elles.  
 
Un mitjà per saber l´opinió de la ciutadania són les “consultes populars”, a les quals es 
fan preguntes de fets rellevants i importants que els afecten directament. 
 
Un fet que considerem bastant rellevant per a la ciutadania és l´adhesió de Cubelles a 
l´Associació de Municipis per la Independència, que és el mateix que dir que Cubelles 
es declara municipi independentista. 
 
La societat cubellenca té disparitats d´opinions i sensibilitats respecte de si Catalunya 
ha de ser independent o no, però una cosa està clara i es que la ciutadania es 
sobirana ,té dret a decidir i expressar democràticament i lliurement el seu parer al 
respecte de si el seu poble s´ adhereix o no a l´AMI. 
 
Per aquests motius Guanyem Cubelles esmena el punt Primer dels acords de la 
moció, i on diu: 
Primer.-Adherir-se i participar en les actuacions de l´associació “Municipis per la 
Independència (AMI). 
 
Proposem modificar-lo i que digui: 
 
Primer.- Realitzar una consulta popular a Cubelles a la que es preguntarà a la 
ciutadania si vol adherir-se a l´Associació de Municipis per la Independència. En cas 
de que el resultat de la consulta sigui “SI”, l´ajuntament de Cubelles s´adherirà a l´AMI 
i aplicarà els acords segon, tercer i quart de la present moció.” 
 
L’Alcaldessa explica que al Ple de setembre es va retirar la moció per resolució de la 
Junta Electoral de Zona. 
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La Sra. Cuadra explica que en el seu moment ja van manifestar que no estaven 
d’acord en que la Junta Electoral no els deixés parlar de la moció mentre una setmana 
més tard es va presentar la mateixa al Ple del Consell Comarcal del Garraf i es va 
aprovar. Seguidament, explica que CIU i ERC van signar un compromís amb 
l’Assemblea Nacional Catalana abans de les eleccions municipals per tornar a 
presentar la moció per la seva aprovació.    
 
Continua explicant que formar part de l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) no és declarar Cubelles com a municipi independentista, sinó que es tracta de 
formar part d’una associació; que es proposa nomenar l’alcaldessa com a representant 
de l’Ajuntament, si ella hi està d’acord, o una altra persona per assistir a les reunions, i 
considera que no és dolent formar part d’una associació de municipis per debatre i 
treballar conjuntament amb altres municipis i persones expertes, com economistes o 
sociòlegs, per estudiar avantatges i inconvenients d´una Catalunya independent; per 
aqueet fet, considera que no es posen etiquetes al municipi.  
 
La Sra. Martínez demana que consti en acta de forma literal la seva intervenció: 
“Nosaltres els parlarem amb clau estrictament municipal i amb aquest sentit volem 
donar a conèixer la nostra valoració de la moció que avui presenten a Ple, per la seva 
voluntat d'incorporació de Cubelles a l'Associació de Municipis per la Independència. 
 
Ens centrarem amb 3 eixos primordials per CUBELLENCS: 
 
(LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, L'AUTOCRÀCIA O ABÚS DE PODER, I ELS 
COMPROMISOS ELECTORALS) i finalment acabarem si ens ho permeten, amb una 
proposta, ja que considerem que és un tema prou important com per escoltar la veu de 
tots i cada un dels CUBELLENCS/QUES. 
 
Doncs parlem de FORMAR PART, i d'estar o no inclosos en una Associació concreta, 
que dit sigui de pas, això no va d'incloure's o no .això va de definir-se políticament com 
a poble, i amb aquesta proposta, de definir una fita política sense escoltar al poble, pot 
ser considerada no sé si com a violència ideològica, però si moral i de molt mal gust 
també. 
 
Mirin, Ara fa tot just quatre mesos, que vam constituir l'Ajuntament, i si tenim en 
compte que va haver-hi un grup majoritari, és a dir UC-Rcat al que la ciutadania a les 
urnes va parlar de manera clara, indicant que volia que fos aquest partit qui ostentes 
l'Alcaldia, el just era escoltar-lo i no crear o recolzar, formules que duguessin a un altra 
composició, que passés per no veure completa aquesta voluntat manifesta dels 
nostres veïns/es, i així ho vam entendre nosaltres, i per això vam donar el nostre vot 
favorable col·laborant per veure complir el que els ciutadans ens van indicar amb els 
seus vots. 
 
Creiem honestament que de fer altres composicions que sumen vots per dur-ho a 
terme, la ciutadania no ho haguera entès ni admès, i el mateix grup d'UC tampoc ho 
hauria vist ni acceptat com precisament, diguem-ne un gest fidel a la democràcia. 
 
Per tant creiem que els Cubellencs i Cubellenques, ara també tenen el dret de ser 
escoltats.” 
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda 
 
Continua dient: “Que volem expressar amb totes aquestes dades, doncs una cosa 
MOLT CLARA I ENTENEDORA, ARA SOM NOSALTRES ELS QUE ATORGAREM EL 
VOT ALS CIUTADANS del SI o del NO, i des de CUBELLENCS, SI HI HA UNA COSA 
QUE és prioritària per nosaltres, i aquesta és ESCOLTAR, ESCOLTAR i TORNAR A 
ESCOLTAR als nostres conciutadans.  Que és el que volen per al seu poble i que 
volen que GESTIONEM .i no, que utilitzem la MERITOCRÀCIA o l'abús de poder, per 
al simple fet de ser els que podem decidir AMB ELS NOSTRES VOTS, les qüestions 
que afectaran els prop de 14.000 habitants, habitants dels quals vostès ara també 
tenen L'OBLIGACIÓ d'ESCOLTAR-LOS, com a representants que som, de tots i cada 
un d'ells, ja siguin del SI com del NO. 
 
El rol de la Democràcia és això, i es basa escoltar la veu de la majoria, a les urnes dels 
nostres pobles i de la seva gent. Ja sigui per escollir els representants municipals, o 
per decidir projectes. 
 
Per la qual cosa, ara que les urnes de Cubelles, ja han parlat de manera clara i 
escoltin, de manera més legitima que mai, donat que la participació va ser d'un 73% 
(gest de què hauríem de felicitar-nos tots plegats), perquè com deia un 73% de la 
població va fer ús del seu dret i deure democràtic, i els números van ser molt clars: 
 
 VOTS PER ELS PARTITS QUE CLARAMENT MARCAVEN TREBALLAR PER 
ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA. : 3.035 persones (38%) 
 
. VOTS PER ELS PARTITS QUE CLARAMENT MARCAVEN ESTÀ EN CONTRA 
D'ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA: 3.639 persones ( 46%) 
 
PER TANT ELS VOTS DEL SI VA QUEDAR MOLT PER SOTA DELS VOTS DEL NO, 
QUE VAN SER DE: 3639 PERSONES. 
 
Escoltat doncs aquests resultats, DES DE CUBELLENCS, sol·licitem una vegada més, 
que FEM LES COSES BEN FETES, demanem que a partir dels resultats obtinguts, 
sigui ESCOLTADA la nostra vila, i que treballem TOTS PLEGATS per allò que ens 
demanin a urnes els CUBELLECS/QUES, fent així un VERITABLE exercici de 
respecte. I FIDELITAT a la DEMOCRÀCIA, que és just el que crec que TOTS VOLEM, 
i que no exercim una DICTADURA que justament és el que tant critiquem. 
 
Des de CUBELLENCS en aquest sentit ens disposem a treballar i a disposició UN 
COP MÉS democràticament, per allò que els nostres vilatans han expressat a les 
urnes. I en aquesta ocasió igual que vam fer al ple de la constitució del nostre 
Ajuntament, PER ELS SEUS REPRESENTANTS MAJORITARIS, ARA tornem a 
escoltar aquesta veu majoritària que els deia a l'inici, i per tant no donarem el nostre 
vot a favor. 
 
La nostra petició QUE ELS DEIA A L'INICI, és que no anteposin les direccions de 
partits a les direccions que els marca al seu poble, i la seva gent, dels que en son 
representants, perquè nosaltres devem servitud al poble i no als partits. 
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Corresponguin PER TANT ara vostès, amb els seus vots, al que ha demanat el poble 
de Cubelles.” 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda  
 
La Sra. Cuadra contesta que demana coherència a una persona que avui està en un 
partit municipalista i abans formava part d’un altre i aleshores va votar sí i avui vota no.  
Demana que no es parli de violència ni d’abús de poder perquè ella mai ha tingut cap 
episodi de violència ni d’insults, sempre s’ha dirigit als altres companys de Consistori  
amb respecte i igualment a la ciutadania; s’ha implicat i treballat pel municipi i ha 
buscat recursos, tant dins com fora del municipi.  Que té uns ideals i té dret –com a 
regidora i com a partit - a presentar les mocions que vulgui i aquesta la va presentar el 
3 de juliol; que ja ha comentat que es tracta de formar part d’una associació, no de 
posar etiquetes al municipi, i en cap cas es parla de violència.    
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Di Stefano. 
 
La Sra. Martínez reitera que el que ella ha dit és: “i amb aquesta proposta, de definir 
una fita política sense escoltar al poble, pot ser considerada no sé si com a violència 
ideològica, però si moral i de molt mal gust també.”.  Afegeix que veient els resultats 
electorals, no va ser la majoria que va votar el Sí a la independència; considera que 
com a regidors han de servir als veïns i veïnes i no als partits polítics, i que, 
Cubellencs-FIC no hi era l’anterior legislatura i, per tant, ella no els representava.   
 
El Sr. Baraza contesta a la Sra. Martínez que li sorprèn la seva coherència quan porta 
redactat el discurs de resposta i que ell sempre ha votat a favor de la independència i 
sempre ho farà. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Di Stefano 
 
El Sr. Daniel Pérez explica que va presentar una esmena coherent amb la seva forma 
de pensar perquè un dels mitjans per saber l’opinió de la ciutadania són les consultes 
populars, en les quals es fan preguntes de fets rellevants importants que els afecten 
directament i un d’aquests fets és l’adhesió a l’AMI, perquè creuen que aquesta 
adhesió és el mateix que Cubelles es declara independent i considera que havent 
opinions diverses a la ciutadania, què millor que entrar a l’AMI amb l’aval d´aquesta. 
 
El Sr. Pineda explica que aquesta moció es va presentar al Ple fa un any i mig i que el 
seu vot va ser abstenció perquè ho van parlar amb els seus militants; que el seu grup 
és molt divers: uns són independentistes, altres federalistes i la resta ja els està bé el 
model d’Estat que hi ha, per la qual cosa li van donar llibertat de vot, però ell no el 
volia, i que el resultat final d’ICV va ser votar a favor de l’adhesió a l’AMI. 
 
La Sra. Boza comenta que la moció presentada per ERC i CIU els produeix 
cansament, tristesa, però sobre tot vergonya, perquè pel PP és un frau a la ciutadania 
de Cubelles ja que es tracta d’una manipulació política. Que tots els regidors i 
regidores del Consistori  saben quin va ser el resultat de les darreres eleccions: Junts 
pel Sí més CUP amb un 38,91%, i el total de les forces contraries a la independència 
el 41,89%, això sense afegir a Catalunya Sí es pot. Consideren un frau a la ciutadania, 
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que els regidors i regidores no tenen dret a variar la decisió dels veïns i veïnes del 
municipi manifestat amb el seu vot, a no ser que pensin que el seu vot val més que la 
resta de ciutadans, i apunta que en aquest cas si seria un acte de prepotència i que el 
PP no hi contribuirà. 
 
Continua manifestant que l’administració pública ha de ser neutral i imparcial; que 
l’Adhesió de Cubelles a l’AMI té un cost econòmic i no té un interès general, sinó 
partidista i el qualifiquen de greu, per la finalitat d’aquesta associació, que – diu - sí 
posa etiquetes a l’anomenar-se Associació de Municipis per la Independència.  
Continua dient que Cubelles ja forma part d’una associació de municipis i que els 
estatuts de l’AMI deixen molt clara la seva finalitat. 
 
A continuació diu que l’Ajuntament de Cubelles ha de servir a tots els ciutadans per 
igual, siguin o no independentistes, i que li sorprèn que molts partits que defensen els 
drets socials, ara es mostrin partidaris de destinar recursos públics a aquesta 
associació i no a altres que són més urgents al municipi; que aquest fet demostra la 
prioritat del govern; que ara tenen clar que l´alcaldessa no ho serà de tots si s’aprova 
la moció, perquè permet l’adhesió a una entitat que no representa a tots.   
 
La Sra. Cuadra reitera que és un espai de debat. 
 
L’Alcaldessa contesta que ella és l’alcaldessa de tots els cubellencs, 
independentment de la seva ideologia, i explica que el seu grup votarà personalment. 
 
El Sr. Tribó diu que que no es pot deixar de banda al 80% de la població catalana que 
s’ha manifestat a favor del procés de consulta o referèndum.  Que el fet 
independentista hauria de tenir en compte l’article 221.1b) de l’Estatut de Catalunya 
quant a percentatges i l’article 149.1 apartat 32 de la Constitució Espanyola, que diu 
que només l’Estat Espanyol té la competència per realitzar consultes. Continua dient 
que és un fet objectiu que 2.2 milions de catalans, es van manifestar a favor d’un 
procés sobiranista el passat 9 de novembre de 2014; que hi ha un conflicte 
d’interessos entre la legalitat ordinària (que no permet una consulta) i legitimació (no 
es poden obviar els 2.2 milions d’habitants que es van manifestar a favor de la 
consulta), i considera que aquest conflicte s’ha de resoldre i l’única manera de fer-ho 
és realitzant una consulta o referèndum.  Exposa que estan a favor de canviar la 
Constitució Espanyola i conclou dient que votaran a favor de la moció, sempre que 
l’esmena presentada per Guanyem Cubelles, hi estigui inclosa. 
 
El Sr. Macià explica que el 18 de desembre de 2012, UC-11-Reagrupament, CIU i 
Entesa per Cubelles-FIC van presentar la moció per l’adhesió a l’AMI al Ple, que en 
aquell moment la regidora que representava Entesa per Cubelles-FIC era la Sra. 
Martínez i, aleshores, hi estava a favor i ara ha canviat d’opinió, justificant aquest canvi 
pel fet que Cubellencs-FIC és un partit municipalista, quan Entesa per Cubelles també 
ho era.    
 
Seguidament, explica que tant ERC com CIU van signar un compromís amb els seus 
electors i, amb la presentació de la moció, l’estan complint, i que la legitimitat que té el 
Consistori de Cubelles són les eleccions municipals, no les autonòmiques i, respecte el 
comentari de la Sra. Boza que no ha tingut temps per treballar en altres temes més 
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urgents o prioritaris, diu que no ha deixat mai de banda les seves funcions com a 
regidor. 
  
El Sr. Grau diu que des del PSC no votaran a favor donat que no es tracta d’un partit 
independentista. Explica que fa aproximadament un any i mig aquesta moció va ser 
presentada al Ple i aleshores el PSC estava molt més proper de poder impulsar 
aquesta aproximació, però la situació els ha superat; que 2,5 milions de ciutadans de 
Catalunya tenen la sensació que la relació amb Espanya no funciona i la volen canviar, 
però amb una reforma de la Constitució Espanyola; que no són partidaris de la via de 
la independència per millorar la situació.   
 
Continua dient que el PSC va intentar posar al seu programa electoral el dret a decidir, 
però que no ho han aconseguit, tot i que consideren que Catalunya és una nació; 
considera que ni Cubelles ni Catalunya pot resoldre la situació desprès del 27 de 
setembre, perquè estan a l’espera de les eleccions del 20 de desembre. Per tant, 
pensa que la moció respon al legítim interès de CIU i ERC, pel seu compromís 
electoral, però creu que no és el millor moment, tot i tractar-se d’una moció interessant. 
 
Segueix exposant que no entén que la proposta per l’adhesió a l’AMI sigui representar 
el sentiment i els interessos del 100% del municipi de Cubelles en aquests moments, 
pel perfil polític d’aquesta associació, fet que no passa en altres com la Federació de 
Municipis de Catalunya o l’Associació Catalana de Municipis, de les quals l’Ajuntament 
de Cubelles ja forma part, i sí representen a tots els municipis.    
 
El Sr. Hugué explica que UC-11 és un partit polític municipalista en el qual hi ha de tot 
tipus d’ideologies; que amb mocions d’aquest tipus es reuneixen i els afiliats donen la 
confiança perquè els regidors decideixin amb llibertat de vot; que ell es manifesta 
obertament independentista, per tant votarà a favor de l’adhesió a l’AMI.  
 
La Sra. Martínez contesta per al·lusions que representa un partit municipalista, amb 
diversitat d’opinions, i que per tant votarà el que els ciutadans els han demanat.  
Demana al Sr. Macià respecte com a representant públic i en referència al Sr. Baraza, 
diu que si porta l’argument escrit és perquè és previsora. 
 
El Sr. Daniel Pérez contesta per al·lusions que no anteposen l’AMI als drets socials, 
anteposen la democràcia participativa i que la gent es pugui expressar lliurement a 
l’AMI.   
 
La Sra. Boza per al·lusions, respon que en cap moment ella ha fet referència a què el 
fet de presentar la moció li hagi tret al Sr. Macià temps de fer de les seves obligacions 
com a regidor. Afegeix que el comentari sobre els resultats municipals es referia a que 
el partit més votat va ser un partit municipalista que va dir que no era independentista. 
 
El Sr. Tribó diu que la incorporació a l’AMI no és una qüestió que portin al seu 
programa electoral i aquest és vinculant, ja que es tracta d’un pacte amb els seus 
votants i la ciutadania.   En aquest sentit, considera que el plenari no hauria de decidir 
sobre una matèria com aquesta, sinó la ciutadania; que s’ha de construir la 
democràcia del segle XXI i no negar la possibilitat de realitzar consultes en matèries 
tan importants i que fos el poble el que decideixi i així ser més demòcrates. 
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El Sr. Macià diu no entendre com és que fa 3 anys la Sra. Martínez presenta a Ple la 
moció de l’AMI i hi està a favor i passat aquest temps opina tot el contrari.  Al Sr. Grau, 
quan afirmava que el PSC mai havia estat un partit independentista, li recorda que al 
Congrés de Soresnes realitzat a França, el Sr. Alfonso Guerra i el Sr. Felipe González 
Márquez van dir que creien en l’autodeterminació dels pobles, també l’any 77 es va 
realitzar un Senat en el qual es va presentar un partit que es deia Entesa per 
Catalunya, del qual el cap de llista era el Sr. Josep Benet del PSUC, el Sr. Paco 
Candell i el Sr. Alexandre Cirici i Pellicer del PSC, aquella coalició la formaven el PSC, 
ERC i el PSUC. A les eleccions del 79, el Partit dels Socialistes es va presentar 
formant una Entesa conjuntament amb ERC. 
 
El Sr. Grau contesta al Sr. Macià que el debat del PSC el coneix prou bé i que el Sr. 
Guerra i el Sr. González es van presentar amb el PSOE, no com a militants del PSC, 
però si formen part de l’executiva del Partit Socialista, per això defensen que ha de ser 
aquest el model que s’ha d’aplicar a Catalunya.  Ell defensa uns eixos que llegeix: 
 
“Catalunya és un país ric en territori i en gent, amb una diversitat que el defineix i 
l’enriqueix des de fa segles i l’enforteix per els temps venidors. 
 
Catalunya és una comunitat de persones lliures, on cadascú pot viure i expressar 
entitats diverses amb un decidit compromís comunitari, basat en el respecte per la 
dignitat de cadascuna de les persones. 
 
L’aportació de totes els ciutadans i ciutadanes a configurat una societat integradora 
amb l’esforç com a valor i amb capacitat innovador i emprenedora. 
 
L’autogovern de Catalunya és fonamenta en la Constitució i en els drets històrics del 
poble català, que en el marc d’aquella, donen origen a l’Estatut del 2006, impulsat 
entre d’altres per ERC, ICV i PSC, i encapçalat pel Sr. Pascual Maragall.·” 
 
Es sotmet a votació les esmenes proposades i no s’aproven per 3 vots a favor (2 de 
Cubelles Si es pot i 1 de Guanyem ), 11 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 
2 de CIU, 2 del PP i 1 Cubellencs-FIC) i 3 abstencions (1 d’ICV-E i 2 del PSC) 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 9 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU), 5 vots en contra (2 del PSC, 2 del PP i 1 Cubellencs-FIC) i 
3 abstencions (2 de Cubelles Si es pot i 1 de Guanyem ) 
 
12.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUBELLES, SI ES POT, 
RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE CUBELLES COM A TERRITORI SOCIALMENT 
RESPONSABLE (TSR) I COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA 
 
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 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 relativa a la DECLARACIÓ DE CUBELLES COM A TERRITORI 
SOCIALMENT RESPONSABLE (TSR) I COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA, 
d’acord amb la següent, 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que segons el Manifest de Sitges Territori Socialment Responsable (TSR) es 
aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant de manera proactiva els seus reptes 
econòmics, socials i mediambientals, partint de la més moderna accepció 
anglosaxona de Corporate Social Responsibility, es a dir, de la Responsabilitat Social 
de cadascuna de les seves organitzacions, desenvolupant els seus actius tangibles i 
intangibles per la via d'estratègies col·laboratives i compromisos multilaterals, amb 
solucions eficients que creuen valor per a totes les parts i que, des d'una visió 
sostenible del territori, contribueixin al desenvolupament i a la sostenibilitat mundial. 
Atès que la banca ètica està formada per aquelles entitats bancàries que apliquen els 
principis de les finances ètiques, és a dir aquelles que tenen per objectiu fer 
compatible la rendibilitat financera i econòmica amb l'assoliment d'objectius 
socials i ambientals. 
 
Atès que la banca ètica parteix del principi que els seus usuaris (persones i entitats 
estalviadores) tenen dret a saber on i en què s'inverteixen els seus diners, 
comprometent-se com a entitat a no finançar activitats que es consideren 
reprovables i optant per destinar els seus recursos només en projectes amb contingut 
social, ambiental, la promoció del consum responsable, les formes d’economia 
solidària i a facilitar l'accés al crèdit a persones i grups que generalment n'estan 
exclosos. 
 
Atès que l'activitat financera és un element clau per a la construcció d'uns models 
socials o d’altres i que no es tracta, doncs, exclusivament d'administrar els diners de 
forma responsable des d'un punt de vista financer, sinó també fer-ho de forma social 
i mediambientalment responsable. 
 
Atès que des de l'inici de la crisi la banca convencional i tradicional ha registrat a 
Espanya més de 400.000 execucions hipotecàries i una gran part han acabat en 
desnonaments. 
 
Atès que la banca convencional i tradicional i la Sareb han malvenut els immobles 
subhastats als fons internacionals voltors i que aquests ja controlen el sector 
immobiliari a Espanya amb una cartera d'actius de més de 278.000 milions d’euros 
entre solars, immobles i crèdit hipotecari i promotor. 
 
Atès que la banca convencional i tradicional sovint te molt a veure amb el deute extern 
dels països més pobres, amb les xifres de la fam i del subdesenvolupament, amb la 
desigualtat i les injustes relacions econòmiques Nord-Sud, amb el finançament de 
la guerra, la recerca i la despesa militars. amb el militarisme i la manca ajut al 
desenvolupament.  
 
Atès que la banca convencional i tradicional desnona, ha estat repetidament 
sentenciada per enganyar amb les preferents, perdona crèdits milionaris a la classe 
política, i malgrat els seus suculents guanys, acomiada als seus treballadors. 
 
Atès que l’objecte de la banca ètica és operar en el sector financer amb criteris socials 
i finançar projectes relacionats amb l'economia social i, en conseqüència, te un gran 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Banc_(empresa)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Finances
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%88tica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3_(economia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8dit
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efecte transformador de la societat resulta inaplaçable i imperatiu manifestar-se en 
favor de la cancel·lació del deute extern, i d’incorporar l'ètica a les decisions diàries 
d'estalvi, d'inversió o de moviments bancaris d'ingressos i pagaments. 
 
Per aquest motiu, proposem la següent, 
 

MOCIÓ 
 
Primer.- Declarar a aquest municipi de Cubelles com a Territori Socialment 
Responsable (TSR).  
 
Segon.- Declarar a aquest Consistori  (com a client, estalviador o inversor) 
compromès amb la banca ètica.  
 
Tercer.- Assolir el compromís de contractar tant en productes com en prestació de 
serveis amb la banca ètica (Coop57; Fundación FIARE  (Fundación Inversión y Ahorro 
Responsable); Triodos Bank; Oikocredit etc.) i les financeres ètiques els nous negocis, 
obligacions i/o contractes productes financers d'estalvi, d'inversió, dipòsits, préstecs, 
de productes i serveis financers, de moviments bancaris d'ingressos, pagaments, 
operacions de préstec, endeutament i de tot tipus que dugui a terme l’Ajuntament de 
Cubelles o les empreses municipals o mixtes en que hi participi. 
 
Quart.- Assolir el compromís de no renovar els pactes contractuals amb la banca amb 
la banca tradicional i convencional, en tot cas, procurar canviar, subrogar, substituir i 
novar contractualment aquells contractes ja en vigor amb la banca tradicional i 
convencional, tant bon punt els pactes contractuals ho permetin, a fi i efecte de 
convertir-los, novar-los i substituir-los per obligacions i contractes amb la banca ètica i 
les financeres ètiques. 
 
Cinquè.-  En qualsevol cas, deixar de treballar i/o contractar amb els bancs i entitats 
financeres que duguin a terme procediments hipotecaris i/o d’impagament de lloguers 
que finalitzin, o puguin finalitzar, en desnonaments o llançaments de persones 
individuals o de famílies. 
 
Sisè.- L’Ajuntament de Cubelles promourà, recolzarà, difondrà i donarà reconeixement 
entre els ciutadans, les empreses, els/les autònoms,  les entitats i les cooperatives de 
Cubelles els beneficis, avantatges i qualitats de la banca ètica, les financeres i les 
cooperatives ètiques de serveis financers.  
 
Setè.- Comunicar, als oportuns efectes, a la Plataforma Finançament Ètic i Solidari 
(FETS) aquesta moció.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
 
El Sr. Tribó explica la moció. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià 
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La Sra. Martínez explica que podria estar d’acord en el transfons de la moció, però 
pensa que haurien de disposar d’un informe dels departaments de Tresoreria, 
Intervenció i Secretaria, per tal que els actius de tots els cubellencs i cubellenques no 
es veiessin en perill, i per aquest motiu diu que s’abstindrà en la votació. 
 
El Sr. Daniel Pérez comenta que la ideologia de Guanyem Cubelles i Cubelles sí es 
pot és la mateixa en aquest aspecte, per tant, votarà a favor de la moció. 
 
La Sra. Boza exposa que al PP li sembla bé que les empreses tinguin un compromís 
social, però no està d’acord que mitjançant una moció es veti a altres empreses i com 
a conseqüència es castiguin als seus treballadors. Recorda que han estat les caixes 
les que van ser rescatades degut al seu fracàs i no pas els bancs.  Considera que 
l’Ajuntament ha de treballar amb qui li ofereix millors condicions i recorda que el PP no 
ha salvat a responsables d’entitats financeres, sinó als treballadors i als seus 
dipositants, mentre que el model de Podemos va portar a Grècia al “Corralito” i la 
desesperació de la població. 
 
El Sr. Grau prega que aquest tipus de moció es cenyeixin a la realitat del municipi, i 
pregunta quina és la translació de la moció a nivell concret, tenint el marc legal, 
econòmic i contractual de l’Ajuntament. Així, diu que el dia que es presenti una 
proposta concreta, adequada a les necessitats del municipi, estaran a favor d’estudiar-
la i treballar-la. 
 
El Sr. Mudarra explica que el govern pot considerar que la moció és interessant, però 
que es tracta de ser pràctics a l’hora de buscar la màxima rendibilitat per l’Ajuntament.  
Que condicionar tots els nous negocis, obligacions i contracte, sense que pugui 
participar la banca tradicional, pot comportar que en alguns casos deixin de gaudir de 
productes interessants, com per exemple la caixa crèdit de la Diputació de Barcelona 
amb interès zero, o altres productes que tinguin una rendibilitat interessant, com per 
exemple alguns tipus de préstecs.  Continua explicant que s’hauria de tenir en compte 
sí la banca ética pot oferir els mateixos serveis que ofereix la banca tradicional; que a 
nivell de gestió, s’ha de tenir en compte com funciona; que donat que a Cubelles no hi 
ha oficina, podria dificultar la feina diària de l´ajuntament o del mateix ciutadà a l´hora 
de pagar els tributs. 
 
Segueix dient que podria ser una opció col·laborar amb la banca ètica de forma 
progressiva, però tal com es planteja la moció ho veu complicat.  Respecte el punt 
quatre, indica que segons quins préstecs no els farien a l’Ajuntament, com és el cas 
dels préstecs a nivell d’inversions, necessaris per l’exercici del 2016, i pel que fa al 
cobrament de transferències, actualment l’Ajuntament els té bonificats.   
 
Conclou dient que no és un tema tancat, però com a govern, tal i com està plantejada 
la moció, no la veuen factible i, per tant, hi votaran en contra. 
 
El Sr. Tribó contesta que la banca ètica pot posar remei i donar solució a un càncer 
intrínsec del sistema; que l’Ajuntament –amb un pressupost de 14 o 15 milions d’euros 
anuals-, disposa de molta capacitat de negociació amb qualsevol de les banques 
especificades a la moció i aconseguir avantatges crediticis o contractuals.  Afegeix que 
com entitat no té problemes de desplaçament, com pot tenir un particular i disposa 
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dels mitjans, la tecnologia i recursos per treballar amb la banca electrònica, i que 
aquests bancs disposen de convenis i contractes amb altres bancs, així poden fer 
servir els caixers d’altres entitats. Considera que aquesta moció és una oportunitat de 
canvi i l’Ajuntament es podria posar a l’avantguarda. Tanmateix, indica que el canvi 
podria ser gradual, que la moció no diu d´acabar amb la banca tradicional, i que una 
altra cosa seria que hi hagués voluntat política. 
 
Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 3 vots a favor ( 2 de Cubelles Si es pot 
i 1 de Guanyem) 10 vots en contra (4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM, 2 de CIU i 2 del PP) i 
4 abstencions (1 d’ICV-E, 2 del PSC i 1 Cubellencs- FIC) 
 
12.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES DE 
SUPORT AL “COMPROMÍS DE LES ESCALES” I CONTRA LA PRECARIETAT 
LABORAL EN LES CONTRACTACIONS PÚBLIQUES 
 
Atès que la reforma laboral de 2012 ha estat el motor del deteriorament i la precarietat 
dels salaris i les condicions laborals, així com de la devaluació de les condicions de 
seguretat i salut en el treball i de l'increment de les desigualtats socials i la pobresa. 
 
Atès que grans empreses de serveis (electricitat, telefonia, aigua, etc.) realitzen 
subcontractacions precaritzant les condicions laborals de salut i seguretat dels seus 
treballadors. 
 
Atès que els processos de licitació i contractació pública de béns i serveis generen un 
gran volum d'activitat econòmica i contractes milionaris amb empreses privades. 
 
Atès que els governs municipals tenen capacitat d'incidència i part de responsabilitat, 
per acció o per omissió, amb la precarietat laboral a les nostres ciutats. 
 
Per tot l´anteriorment exposat, el grup polític municipal GUANYEM CUBELLES insta al 
Ple de l'Ajuntament a l'adopció dels següents  
 

ACORDS  
Primer.- Vetllar pel diàleg i la negociació entre les empreses que intervenen en la 
prestació de serveis o subministraments de l'Ajuntament de Cubelles i els seus 
representants dels treballadors, i per l'acompliment dels acords assolits entre les parts. 
 
Segon.-  Revisar, suspendre, revertir i no renovar cap contractació pública de serveis 
amb qualsevol empresa que no garantitzi que tots els treballadors i treballadores 
(directes o subcontractats) que intervenen en la prestació de servei o subministrament 
tinguin una jornada màxima de 40 hores setmanals, dos dies de descans, i que se'ls 
retribueixi amb un salari digne que garanteixi el mateix salari per un mateix tipus de 
feina, sense detriment del que es pugui acordar en la negociació col·lectiva. 
 
El Sr. Daniel Pérez explica la proposta, destacant que grans empreses de serveis 
d’electricitat, telefonia, aigua, etc., realitzen contractacions precaritzants, incrementant 
les desigualtats socials i la pobresa, i que els governs municipals tenen capacitat 
d’incidència i part de responsabilitat, per acció o omissió, de la precarietat laboral a les 
nostres ciutats.   
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Continua explicant que, aquest any, el Parlament de Catalunya es va posicional a favor 
d’aquest compromís i de revisar les contractacions públiques existents i, si s’escau, no 
renovar-les en cas que no es garanteixi les condicions que s´indiquen i per tot 
l’exposat, demana a tots els grups el vot favorable. 
 
La Sra. Martínez explica que tothom estarà d’acord amb el fet que es compleixin els 
requisits i els drets que tot treballador i treballadora ha de tenir, però creu que com 
Ajuntament és molt difícil disposar dels mitjans i eines necessàries per vetllar per això i 
que tampoc li correspon demanar que tinguin en ordre la documentació de la 
Seguretat Social, etc; per això, diu que s’hi abstindrà. 
 
El Sr. Palomo comenta que des del PP consideren que les administracions públiques 
han de vetllar pels drets dels treballadors i treballadores, però que ja existeixen canals 
que ho fan, com les inspeccions de treball. Pensen que no s’han de presentar mocions 
per pressionar a empreses concretes i per intervenir en la lliure negociació entre 
treballadors i les empreses i, menys encara, marcant les condicions que han de 
complir-se, tal com especifica el punt dos de la moció. Que l’intervencionisme i la 
inseguretat jurídica que promouen partits polítics com la CUP o Guanyem no ajuden al 
creixement.  
 
Diu voler recordar a aquells que van dir que tallarien el problema d’arrel si governaven, 
com ara Barcelona en Comú, CUP i ERC, que van signar un Compromís de les 
Escales, que al mes de juny van renovar el contracte amb TELEFÓNICA a Barcelona, 
per un import inferior. Conclou dient que votaran en contra destacant que no voldria 
que s’aprovessin mocions que políticament interessen a alguns i després no es poden 
complir. 
 
El Sr. Tribó diu que moció que es presenta només tracta de contractes de 
subministraments i serveis, i pregunta per què no es tracten els contractes d’obres. 
Considera que la moció presenta un problema jurídic que seria el principi res inter alios 
acta, és a dir, que quan dues persones signen un contracte no poden pactar sobre un 
tercer que no forma part del mateix. Afegeix que també existeix el principi pro operario, 
que afavoreix als treballadors i la interpretació més favorable que pugui tenir un 
contracte, i que en aquest cas, l’òrgan competent serien els tribunals..Afegeix que 
aquesta moció és una còpia de la de 18 de maig de 2015, que tenia per títol “Per 
l’abolició de l’escavitud i la precarietat laboral”. Finalment, conclou indicant que per 
qüestió ideològica, hi votaran a favor. 
 
El Sr. Macià explica que com a govern estan d’acord amb el fet que és de difícil 
compliment, però que des del Departament de Recursos Humans o Contractació 
poden comprometre’s a rescindir el contracte amb l’empresa, en el cas que un 
treballador d’aquesta presenti una denúncia a magistratura i tingui una sentència 
favorable, sempre i quan sigui un dels casos presentats a la moció.  Indica que com 
Ajuntament, el que no poden fer és fer cas automàticament a un treballador que pels 
motius que sigui vegi vulnerats els seus drets com a treballador, ja que per aquests 
casos existeixen les inspeccions i mitjans per fer-ho. Per tant, votaran a favor de la 
moció. 
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El Sr. Baraza comenta que hi ha un mecanisme que l’Ajuntament pot fer, i de fet 
legalment està obligat a fer, que és la coordinació d’activitats empresarials, que marca 
una sèrie de documentació mínimament comprovatòria - autònoms, TC1, etc.,- per 
veure si el proveïdor, en aquest cas, compleix amb la normativa vigent.  Entén que ja 
es du a terme. 
 
L’Alcaldessa contesta que a l’hora de fer el contracte, es fa un requeriment de la 
documentació necessària i l’empresa que no ho aporta, queda exclosa. 
 
El Sr. Daniel Pérez explica que els mitjans per fiscalitzar i revisar que disposa 
l’Ajuntament són els mateixos que disposa el Parlament de Catalunya, serien les 
denuncies dels treballadors i treballadores o conflictes laborals que poden haver-hi.  
 
Seguidament explica que el contracte de TELEFÓNICA al que feia referència el Sr. 
Palomo, Barcelona en Comú va posar com a condició que una part dels seus 
treballadors subcontractats havien de formar part de la plantilla si volien renovar el 
contracte.  TELEFÓNICA va admetre incorporar aquests treballadors a la seva plantilla 
progressivament, és a dir, els ajuntaments si volen, tenen incidència amb les 
empreses subcontractades.  
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 12 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 2 de Cubelles Si es pot,  2 de CIU i 1 de Guanyem), cap vot en contra i 
5 abstencions (2 del PSC, 2 del PP i 1 Cubellencs-FIC ) 
 
12.4.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CUBELLES DE SUPORT 
AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA 
RIGAU I A FAVOR DEL 9N  
 
El passat 9 de novembre, i per primera vegada a la història, els catalans i catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre 
país.  Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, més de 2.34.828 catalans i 
catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i 
la democràcia. 
 
La resposta de l’Estat espanyol va ser querellar-se, a través de la Fiscalia General de 
l’Estat, contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la Consellera d’ensenyament 
Irene Rigau, que han estat citats a declarar aquest mes d’octubre com a imputats 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  Quatre són els suposats 
delictes de que se’ls acusa: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació.  Les penes van des de la 
inhabilitació fins a la presó. 
 
Aquesta citació forma part d’un judici polític i suposa un episodi extremadament greu 
en termes polítics i democràtics, que no té precedents.  Es portarà davant dels 
tribunals al president d’un país, a una vicepresidenta i a una consellera del govern per 
haver posat urnes, paperetes i locals perquè la gent expressés democràticament la 
seva opinió. 
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Per tot el que s’ha exposat els grups municipals de CONVERGÈNCIA I UNIÓ I 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA proposen al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president Artur Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat 
les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 
2014. 
 
Segon.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cubelles amb el dret democràtic 
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Tercer.- Condemnar l’actitud i les accions de l’Estat espanyol, que porta davant dels 
tribunals a aquells representants polítics que donen la veu al poble. 
 
Quart.- Participar als actes en defensa de la democràcia que organitzi l’Associació 
Catalana de Municipis i comarques, l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Assemblea Nacional Catalan i Òmnium Cultural. 
 
Cinquè.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, 
demanant al TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i 
manifestant la coresponsabilitat pels fets. 
 
Sisè.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals. 
 
La Sra. Cuadra expressa el seu suport i solidaritat amb les tres persones que es vol 
judicialitzar pel fet de posar unes urnes al carrer perquè el poble pugues expressar el 
que pensava lliurament.   
 
La Sra. Martínez comenta que la democràcia i la participació ciutadana l’entenen com 
una eina imprescindible de l’organització; que justament al Ple passat, des de 
Cubellencs-FIC es va presentar una moció per donar veu i escoltar a la ciutadania als 
plenaris, i els grups que presenten aquesta moció hi van votar en contra. Afegeix que  
Cubellencs-FIC, estarà sempre per defensar, com partit democràtic que són, al poble i 
que se l’escolti i que no es penalitzi la democràcia, independentment qui l’exerceixi.  
Per tant, el seu vot serà  favorable. 
 
El Sr. Daniel Pérez explica que no es pot solidaritzar amb el Sr. Artur Mas, tot i sent 
conscient que l’acció judicial contra ell, la Sra. Rigau i la Sra. Ortega és una autèntica 
barbaritat; que no es poden solidaritzar amb un cap de govern que sistemàticament 
s’ha personat com acusació contra militants de moviments socials, sindicats i polítics, 
com la condemna de vuit persones per la manifestació davant del Parlament de 
Catalunya al juny del 2011 o els empresonaments d’estudiants i treballadors 
denunciats i detinguts pels Mossos d’Esquadra després de la vaga general del dia 29 
de març de 2012. Continua indicant que tampoc pot oblidar les privatitzacions 
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d’empreses i de serveis públics o la venda directa de patrimoni de la Generalitat, ni 
com aquestes privatitzacions han omplert les butxaques d’amics del president.   
 
Seguidament diu que, si s’ha de solidaritzar, prefereix fer-ho amb les desenes de 
milers de persones desallotjades de casa seva, moltes d’elles amb les mesures de 
desnonament exprés aprovades pel Congrés dels Diputats a proposta de CIU, o amb 
les persones que han de fer cua a l’atur, víctimes d’acomiadaments agilitzades per les 
reformes laborals quan el Sr. Mas era president; amb els nens i nenes que no saben si 
tindran beques menjador o transport escolar perquè la Generalitat els hi deu diners. 
També recorda els milers de professors i professores interins que es van quedar sense 
feina al setembre del 2012 quan la Sra. Rigau era Consellera d’Ensenyament. 
 
Continua dient que des de Guanyem Cubelles estan a favor de les consultes 
ciutadanes, de la democràcia participativa i de votar, però és diferent el fet de donar 
suport al Sr. Artur Mas a nivell individual. Per aquest motiu s’abstindrà i no donarà 
suport a la moció. 
 
La Sra. Cuadra contesta que la moció és per donar suport a tres persones que se les 
està judicialitzant pel fet de posar unes urnes, com el Sr. Pérez demanava, i per 
demanar l’opinió dels ciutadans.    
 
El Sr. Pineda comenta a CIU i ERC que li hagués agradat que contessin amb ICV per 
presentar la moció conjuntament, perquè van estar amb el 9N en el dret a decidir i el 
segueixen defensant, per això, demana que s’inclogui a la moció un punt que digui: 
“Demanar suport a les institucions europees per a garantir la separació de poders i 
lliure exercici de les funcions dels tres càrrecs electes, al president Mas, 
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau”.  Per tant, diu que votaran a favor de la 
moció perquè defensa la democràcia i el dret a decidir.    
 
Seguidament diu que, com explicava el Sr. Pérez, en aquest país hi ha més d’un 
conflicte i amb això tampoc poden amagar totes les qüestions socials existents, i diu 
aprofitar per denunciar l’aprovació de la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal 
Constitucional per part del PP, amb l’únic objectiu d’inhabilitar les institucions de 
Catalunya. 
 
La Sra. Boza explica que la concentració convocada davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya no té precedents en cap democràcia europea; que el Sr. Mas, la 
Sra. Rigau i la Sra. Ortega no estan imputats per posar urnes, sinó per prevaricació i 
malversació de diners públics per gastar-los en un acte partidista com el 9N, 9 milions 
d’euros. Diu que CIU viu en una realitat paral·lela, mentre 112.000 catalans estan en 
llista d’espera per una prova diagnòstica, la Generalitat anuncia 50 ambaixades.    
 
El Sr. Tribó considera que el Sr. Mas no és responsable de convocar una consulta, 
sinó de dur a terme un austericidi i una greu política de retallades de drets socials a 
Catalunya sense precedents.  Diu sorprendre-li que CIU governant durant 28 anys no 
hagi estat independent i ara sí, i afegeix que algun vincle hi haurà entre l’austericidi, la 
crisi i potser la nova independència de CIU. Políticament, pensen que la causa judicial 
és molt rentable pel Sr. Mas i que li donarà rèdits polítics. Conclou indicant que 
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Cubelles sí es pot està a favor de les consultes, d’un canvi de constitució, però no 
d’aquesta moció.  Per tant, s’abstindran a la votació. 
 
El Sr. Grau diu que com a Partit dels Socialistes va advertir que aquest seria el 
resultat del procés; que entén que tots els electors estan desplegant les eines de 
combat polític i els ciutadans estan en mig.  Aprofita per insistir que consideren que el 
procés ha d’acabar amb un nou acord amb la nova reforma de la Constitució i un 
referèndum legal i acordat. 
 
El Sr. Macià es disculpa amb el Sr. Pineda per no haver comptat amb ell per presentar 
la moció conjuntament.  Comenta que el 9N es va realitzar perquè es va aprovar una 
llei de consultes al Parlament de Catalunya quin títol III - que regula el procés 
participatiu – no va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional; que des de Madrid van dir 
que no era un referèndum, que es tractava d’una cosa simbòlica, i que no van actuar 
perquè pensaven que seria un fracàs, però que com va ser un èxit aclaparador, al dia 
següent, es van activar totes les instàncies de l’Estat i es van obrir diligències a la 
Fiscalia del Tribunal Superior de Catalunya, la qual va dir que no hi havia delicte, i com 
que el Ministeri Fiscal de Madrid depèn del Govern, van donar ordre al Ministeri de 
Justícia que s’obrissin diligències, fet que va costar el càrrec al Fiscal General de 
l’Estat, el Sr. Torres Dulce.   
 
Continua dient que la Sra. Boza té raó, que estan imputats per prevaricació, però tot 
en funció d’haver posat unes urnes; seguidament, diu que al Sr. Albiol, alcalde de 
Badalona, li van posar una querella per unes declaracions xenòfobes i es van fer 
manifestacions a les portes del Jutjat i que eñ va anar acompanyat del Sr. Alberto 
Fernández Díaz, la Sra. Sánchez Camacho i altres membres del PP de Catalunya. 
 
Conclou dient que, independentment de la moció que es presenti, els regidors de 
Guanyem Cubelles i Cubelles sí es pot, sempre parlen de les retallades, els drets 
socials, etc., i en aquest cas s’està parlant de si es tracta d’una causa justa o no. 
El Sr. Hugué considera que l’últim recurs de la política està en comptar vots, que mai 
aquest fet pot significar judicialitzar la voluntat política, perquè creu que davant del 
mandat temporal de la llei, hi ha el mandat atemporal de la democràcia i la llibertat 
individual.  Conclou dient que UC-11 Reagrupament donaran suport al Sr. Mas i a les 
conselleres imputades i al mateix temps emplaçaran al Govern de l’Estat a fer un pas 
endavant ferm cap al diàleg i per fer política amb majúscules. 
 
El Sr. Baraza considera que el Sr. Tribó i el Sr. Pérez barregen conceptes, ja que no 
estan valorant la tasca de govern  sinó un acte democràtic, no sap sí legal o no, això 
ho determinaran els tribunals, però sí legítim. Diu que s’està valorant sí veritablement 
el Sr. Mas ha seguit un mandat de la població i ha permès poder manifestar el 
sentiment del poble, sigui positiu o negatiu, envers al procés.    
 
Finalment diu que cal recordar que l´Estat Espanyol té un dèficit fiscal amb la 
Comunitat Autònoma; que tenen els nostres diners, els gestionen i ens cobren uns 
interessos dels diners per la gestió, i conclou demanant disculpes al Sr. Pineda per no 
haver-lo tingut en consideració a l’hora de presentar la moció i que, evidentment, 
accepten l’esmena. 
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La Sra. Boza contesta que efectivament hi ha moltíssimes coses a nivell de 
finançament que es poden solventar, però voldria posar l’atenció en una: ha parlat 
d’impostos i és que Catalunya és la Comunitat Autònoma amb els impostos més cars 
de tota Espanya i això es degut a la Generalitat. 
 
El Sr. Tribó contesta per al·lusions que al darrer informe d’Intermón, de setembre de 
2015, diu que 50 milions de persones a la Unió Europea estan en extrema pobresa, a 
Espanya 3 milions de persones són “pobres extrems”, no en risc de pobresa.  Que 
Espanya és el quart país del món amb més desigualtats de la Unió Europa i el Garraf 
és la segona pitjor comarca en finançament per càpita, en dades de juliol de l’any 
passat.    
 
El Sr. Macià contesta que no s’està tractant la fam al món, sinó donar suport al Sr. 
Mas, la Sra. Ortega i la Sra. Rigau. 
 
El Sr. Pineda explica que l’esmena seria afegir un punt més que seria: 
 
“Demanar suport a les institucions europees per a garantir la separació de poders i 
lliure exercici de les funcions dels tres càrrecs electes, al president Mas, 
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau.” 
 
Es sotmet a votació l´esmena proposada i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’UC-11 
RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 7 
abstencions (2 del PSC, 2 de Cubelles Si es pot, 2 del PP i 1 de Guanyem) 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 Cubellencs-FIC), 4 vots en contra (2 del PSC i 2 del PP ) i 
3 abstencions (2 de Cubelles Si es pot i 1 de Guanyem ). 
 
Per tant, la proposta que es sotmet a votació queda redactada de la següent manera: 
 
“12.4.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CUBELLES DE SUPORT 
AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA 
RIGAU I A FAVOR DEL 9N 
 
El passat 9 de novembre, i per primera vegada a la història, els catalans i catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre 
país.  Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, més de 2.34.828 catalans i 
catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i 
la democràcia. 
 
La resposta de l’Esta espanyol va ser querellar-se, a través de la Fiscalia General de 
l’Estat, contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la Consellera d’ensenyament 
Irene Rigau, que han estat citats a declarar aquest mes d’octubre com a imputats 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  Quatre són els suposats 
delictes de que se’ls acusa: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
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funcions, prevaricació administrativa i malversació.  Les penes van des de la 
inhabilitació fins a la presó. 
 
Aquesta citació forma part d’un judici polític i suposa un episodi extremadament greu 
en termes polítics i democràtics, que no té precedents.  Es portarà davant dels 
tribunals al president d’un país, a una vicepresidenta i a una consellera del govern per 
haver posat urnes, paperetes i locals perquè la gent expressés democràticament la 
seva opinió. 
 
Per tot el que s’ha exposat els grups municipals de CONVERGÈNCIA I UNIÓ I 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA proposen al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president Artur Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat 
les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 
2014. 
 
Segon.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cubelles amb el dret democràtic 
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Tercer.- Condemnar l’actitud i les accions de l’Estat espanyol, que porta davant dels 
tribunals a aquells representants polítics que donen la veu al poble. 
 
Quart.- Participar als actes en defensa de la democràcia que organitzi l’Associació 
Catalana de Municipis i comarques, l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Assemblea Nacional Catalan i Òmnium Cultural. 
 
Cinquè.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, 
demanant al TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i 
manifestant la coresponsabilitat pels fets. 
 
Sisè.- Demanar suport a les institucions europees per a garantir la separació de 
poders i lliure exercici de les funcions dels tres càrrecs electes, al president Mas, 
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau. 
 
Setè.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.” 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Martínez 
 
13.- ALTRES MOCIONS 
 
13.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUBELLES SÍ ES POT 
RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE CUBELLES COM A TERRITORI SOCIALMENT 
RESPONSABLE (TSR) COMPROMÈS AMB EL PROGRAMA DE L’AGENDA 21 
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PER LA DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA, DEL MEDI AMBIENT I DE LA ZONA 
PROTEGIDA DEL DELTA DEL RIU FOIX 
 
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 
novembre, que aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta per la seva discussió i parovació la 
MOCIÓ relativa a la DECLARACIÓ DE CUBELLES COM A TERRITORI 
SOCIALMENT RESPONSABLE (TSR) COMPROMÈS AMB EL PROGRAMA DE 
L’AGENDA 21 PER LA DEFENSA DE LASALUT PÚBLICA, DEL MEDI AMBIENT I 
DE LA ZONA PROTEGIDA DEL DELTA DEL RIU FOIX , d’acord amb la següent, 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que segons el Manifest de Sitges Territori Socialment Responsable (TSR) és 
aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant de manera proactiva els seus reptes 
econòmics, socials i mediamentals, partint de la més donerna accepció anglosaxona 
de Corporate Social Responsibility, és a dir, de la Responsabilitat social de cadascuna 
de les seves organitzacions, desenvolupant els seus actius tangilbels i intangibles per 
la via d’estratègies col·laboratives i compromisos multilaterals, amb solucions eficients 
que cruen valor per a totes les partís i que, des d’una visió sostenible el territori, 
contribueixin al desenvolupament i la sostenibilitat mundial i miren d’aminorar el 
continu empitjorament dels econsistemes dels quals depèn el nostre benestar. 
 
Atesa no nomes la gran reducció de recursos naturals d'alt valor ecològic a la 
zona del Delta sinó que ens trobem en un cas d’urgència sanitària tota vegada que el 
Delta del riu Foix és constitueix com la evidencia deis nivells de contaminació de 
l'aigua d'origen fecal i de que deis riscos microbiològics que pateix han passat a la 
cadena humana. El problema sanitari pot ser greu i les solucions no es poden dilatar 
en el temps. Cumulativament, destacar que cal fer qualsevol actuació abans de 
l’època de nidificació (vid. llistat de la pagina núm. 4) que començarà a partir del 
proper mes de març, és a dir que només queden quatre mesos i alhora son 
imminents les pluges pròpies de la tardor en que les aigües pluvials s'ajunten 
amb les residuals o fecals. 
 
Atès que la Resolució 44/228 de l'Assemblea General, de 22 de desembre de 
1989, va aprovar l'organització de la Conferencia de les Nacions Unides sobre el 
Medi ambient i el Desenvolupament, així com l'acceptació de la necessitat d'enfocar 
de forma equilibrada i integral les qüestions relatives al medi ambient i al 
desenvolupament. 
 
Atès que l'Agenda 21, aprovada l'any 1992 a la Cimera de la Terra, (celebrada a Rio 
de Janeiro per més de 178 governs) és tracta d'un programa de les Nacions Unides 
sobre el desenvolupament sostenible com a model acordat per tots els països del 
món i totes les institucions de desenvolupament, amb els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). 
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Atès que !'Agenda 21 es un pilar ideològic i model a seguir basat en l'assoliment 
d'objectius socials i ambientals com la sostenibilitat, ecologia, animalisme i el 
medi ambient de forma responsable. 
 
Atès que els diversos agents, incloses les corporacions municipals, han d'executar el 
Programa de !'Agenda 21 d'acord amb les diferents situacions, capacitats i prioritats 
amb plena observança de tots els principis que figuren en la Declaració de Rio sobre el 
Medi ambient i el Desenvolupament. 
 
Atès que la superfície de boscos a Catalunya és de uns 2.000.000 d’hectàrees i la de 
zones humides és només de 53.500 hectàrees. 
2 
Atès que a casa nostra les zones humides són escasses (Aiguamolls de l’Empordà) i 
que el Delta del Foix, juntament amb el Delta de l'Ebre i el Delta del Llobregat, són els 
tres únics deltes existents a Catalunya.  
Atès que les zones humides viuen diferents tipus d'animals i plantes que depenen 
exclusivament d'aquests espais per sobreviure i que la seva escassetat ha portal a 
algunes d'aquestes especies de plantes i animals al caire de l'extinció.  
Atès que al riu Foix resideixen més de trenta especies del Catàleg Nacional 
d’Espècies Amenaçades.  
Ates que el Delta del riu té una gran importància com a refugi i zona de pas per als 
ocells en migració: 
 
• Es troba inclòs dins de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea que és una 
xarxa ecològica d’àrees de conservació de la biodiversitat. (Referencia: ES5110013 
Serres del Litoral Central) 
 
• És Lloc d’importància Comunitària (LIC) UE Codi ES5110013. Per la seva 
potencial contribució a restaurar l'habitat natural, incloent els ecosistemes i la 
biodiversitat de la fauna i flora silvestres. 
 
• És Zona d'Especial Protecció pera les Aus (ZEPA) UE per que en el Foix 
resideixen algunes de les espècies vulnerables o en perill d'extinció i és una zona de 
descans per als ocells migratoris. 
 
• És Zona Especial de Conservació (ZEC) UE amb el codi 080749, superfície 
22,74 ha. Són àrees de gran interès mediambiental pera la conservació de la 
biodiversitat 
 
• Es dins d'Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992 de la 
Generalitat de Catalunya amb el nom de "El Foix". 
 
• Forma part de l'inventari de zones humides de la Generalitat de Catalunya 
amb el nom: Desembocadura del riu Foix. Codi 10.001. 701. 
 
Atès que al Delta del riu Foix són freqüents i poden nidificar les següents aus 
protegides: 
 
- Bernat pescaire (Ardea cinerea). 
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- Martinet blanc (Egretta garzetta). 
- Esplugabous (Bubulcus ibis). 
- Camallarg (Himantopus himantopus). 
- Cabusset (Tachybaptus ruicollis). 
- Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus). 
- Gavina corsa (Larus audouinii) catalogada com a globalment amenaçada, és 
per tant de conservació prioritària a Europa. 
 
Atès que els ocells aquàtics que es desplacen des de l'Àfrica subsahariana fins el 
Delta del riu Foix en gran nombre s'alimenten en zones humides poc profundes, 
descansen i nien al terra o a poca alçada.  
 
Atès l'empitjorament que ha patit el nivell de contaminació de les zones humides del 
Delta del Foix, l'espai natural protegit de la desembocadura i les dunes.  
 
Atesa la associació del municipi de Cubelles a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que fa anys que el tractament de la zona natural del Delta del Foix no compleix la 
legislació ambiental (ad exemplum: Ley 4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo; Directiva 92143/CEE del Consejo; Decret 328 -1992 Generalitat de 
Catalunya; Llei 6/2001, de 31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenament per 
a la Protecció del Medi Nocturn (B.O.E. núm. 149, de 22-6-2001); Llei 1211985, 
d'Espais Naturals, al Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla 
d'Espais d’Interès Natural; Llei 12/2006, de 27 de juliol, de Mesures en Matèria de 
Medi Ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003 relativa a la Protecció 
d'Animals, de la Llei 9/1995 de l'Accés Motoritzat al Medí Natural, Directrius per la 
Gestió deis Espais de la Xarxa Natura 2000 (GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel 
qual es designen Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i s'aprova la 
Proposta de Llocs d’Importància Comunitària (LIC), Decret 148/92, de 9 de juny, sobre 
Activitats Fotogràfiques, Científiques i Esportives que poden afectar les Especies de la 
Fauna Salvatge; el Decret 56/03 que regulen les Activitats Físic-esportives en el Medi 
Natural, i la Llei 4/2004, relativa al Procés d'Adequació de les Activitats d’Incidència 
Ambiental).  
 
Atès que hi ha una zona de pícnic, dintre de la zona protegida, així com la nombrosa 
presència diària d'usuaris, sobretot a partir de primavera, i que es celebren revetlles 
(tot i la vigilància fins les 04,00 h a instancia de SEO BirdLife només aquest any), 
festes d'aniversari, botellons, barbacoes i, en general, activitats amb un important! 
impacte mediambiental.  
 
Atesa la falta de vigilància permanent fa que els usuaris no controlin les seves 
activitats, deixant-los córrer als nens per tot l'espai protegit, també dins de les zones 
delimitades on queden sense control, trenquen branques, tiren pedres als ocells, etc.  
 
Atès que les celebracions d'aniversaris tiren petards o fan esclatar globus espantant 
els ocells, després floten dintre de l'espai protegit, els gossos de races perilloses 
deslligats, les activitats de pesca.  
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Atès que durant els caps de setmana i tots els dies durant l'estiu la presencia d'usuaris 
és permanent, també de nit, organitzant un soroll per sobre del nivell permès, crits, 
equips de música, barbacoes.  
 
Atès que deixen restes d'aliments tant en el al terra com a les papereres, l'olor atreu 
gran nombre de gats de la zona. Alguns d'aquests gats s'han especialitzat en caçar 
ocells atacant-los diàriament, sobretot delmant les cries.  
 
Atès que l'objecte de els caps de setmana a la primavera i quasi tots els dies a l'estiu 
de nit es pot observar grups de joves organitzant botellons i actes vandàlics, trenquen 
arbres, tallen les cardes, llancen contenidors al riu i no respecten les zones 
delimitades.  
 
Atès que és costum a Sant Joan celebrar revetlles on es tiren coets i petards de gran 
potencia.  
 
Atès que l'excés d'aigua de pluja barrejada amb aigües fecals i/o residuals que no pot 
assumir l'actual estació de bombament, s'aboca al riu Foix mitjani;:ant els 
sobreeixidors. 
 
Atès que l'estació de bombament és del tot insuficient i el dipòsit existent de 
poca capacitat sobreeix l'aigua fecal directament a la llera del riu Foix.  
 
Atès que, tot i l’aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i accés públic de 
la desembocadura del riu Foix de 07 octubre 2014, donat que (entre d'altres factors) 
ara hi ha un canal, fruit de l'erosió del riu, que connecta directament la zona on 
s'aboquen les aigües contaminades amb la part humida de l'espai natural on fan vida 
la majoria d'aus en els darrers temps la contaminació per aigües fecals i residuals s'ha 
agreujat i ja afecta la zona humida de la desembocadura del riu Foix i s’estén a 
les platges colindants.  
Atès que cada vegada que plou s'aboquen aigües brutes i contaminades amb 
organismes patògens i agents infecciosos a la desembocadura del riu Foix.  
 
Atès que les aigües fecals i residuals impliquen necessàriament greus riscos 
microbiològics per a les persones donat que contenen organismes com bacteris 
(salmonel·la, salmonel·la paratyphi, salmonel·la typhi, shigella, escherichia coli, vibrio 
cholerae); virus entèrics (enterovirus, rotavirus, reovirus, hepatitis A, adenovirus); 
protozoaris (balantidium coli, entamoeba histolytica, giarida lamblia) i paràsits.  
 
Atès que des de 1.981, els protozous entèrics són reconeguts com a causants de 
brots infecciosos transmesos per l'aigua. Els protozous més coneguts en la femta 
humana són: Giardia lamblia , Entamoeba histolítica i Balantidium coli. Més recen! han 
esta! aïllades ceps de Cryptosporidium.  
 
Atès que aquests organismes provoquen greus malalties a les persones: febre 
paratifoides, febre tifoidea, disenteria bacil·lar, gastroenteritis, còlera ( els bacteris); 
gastroenteritis, anomalies al cor, meningitis, paràlisis, pleurodinia, diarrees infantils, 
hepatitis infecciosa, infeccions respiratòries, conjuntivitis d'altres (virus entèrics); 
balantidiasis, amebiasis, giardiasis (protozoaris). 
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Atès que a aquest espai s'han delimitat els accessos en alguns trams, queda un espai 
proper al mar sense delimitar on és habitual la presencia de les següents aus que 
resideixen a prop del mar: la Gavina capnegra (Larus melanocephalus), Xivitona vulgar 
(Actitis hypoleucos), Polit cantaire (Numenius phaeopus), Martinet blanc (Egretta 
garzetta), Xatrac (Sterna hirundo), Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), 
Gavina d'Audouin (Larus audouinii) entre d'altres (tots inclosos dins del Catàleg 
Nacional d’Espècies Amenaçades ).  
 
Atès que al no haver-hi limitacions de pas són constants les invasions per par! deis 
visitants del passeig marítim, bussejadors, pescadors, banyistes, surfistes, 
embarcacions particulars i de pesca.  
Atès que hi ha visitants que extreuen mol·luscs, crustacis, etc. i que aquesta activitat 
genera un gran deteriorament, (trepitgen, remouen pedres i fons) espantant! 
constantment aquests ocells, això fa impossible la nidificació i la seva 
supervivència, causant! al mateix temps un greu deteriorament del medi i que els 
mol·luscs poden estar contaminats per la presencia d'aigües fecals.  
 
Atès que resulta urgent solucionar els problemes d'inundacions per aigua de pluja del 
pas sota la via del tren del passeig Fluvial, a tocar del riu Foix.  
 
Ates que el tipus d'il·luminació existent en el Foix és: h) 3. es a dir, alta.  
 
Ates que en el Delta del riu Foix no s’està respectant! molts aspectes la legislació 
actual (àdhuc l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i accés públic de la 
desembocadura del riu Foix de data 07 octubre 2014) que fa referencia a aquest 
tipus d'espais.  
 
Ates que l’Àmbit de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona elabora des del 2002-
2003 el recurs d'educació ambiental per a alumnes de secundaria, anomenat Agenda 
Escolar europea del Medi Ambient el Desenvolupament. 
 
Per aquests motius, proposem la següent,  
 
MOCIÓ  
 
1.-Declarar aquest consistori i el municipi de Cubelles com a Territori Socialment 
Responsable (TSR), compromès amb el medi ambient i amb el desenvolupament 
sostenible i amb el Programa de l'Agenda 21.  
 
2.-Declarar les empreses municipals o mixtes en que hi participi aquest consistori 
compromeses amb el medi ambient i amb el desenvolupament sostenible i amb el 
Programa de l'Agenda 21.  
 
3.-Assumir el compromís de l'Ajuntament de Cubelles perquè urgentment incorpori 
en els seus pressupostos anuals una partida per solucionar la contaminació i 
l'abocament d'aigües fecals i/o residuals.  
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4.-Assumir el compromís de requerir fefaentment i amb caràcter urgent! a l'ACA 
perquè incorpori en els seus pressupostos una partida anual per solucionar la 
contaminació i l'abocament d'aigües fecals i/o residuals.  
 
5.-Assumir el compromís de requerir fefaentment i amb caràcter urgent, a l'ACA per a 
l'ampliació de l'estació de bombament de l'Avinguda Onze de Setembre.  
 
6.-Assumir el compromís de requerir, amb caràcter urgent, a l’ACA per que instal·li 
noves bombes de més capacitat que canalitzin l’aigua a la depuradora i que l’excés 
d’aigua, per tal d’evitar la congestió d’aigua al pas sota la via del tren..  
 
7.-Desplaçar el pícnic de la zona actual a una altra zona, diferent de la protegida del 
Delta del Foix.  
 
8.-Reduïr la contaminació lumínica mitjançant el canvi o l’adequació de !'actual 
enllumenat públic a la zona segons la normativa vigent en la matèria (Llei 6/2001, de 
31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenament per a la Protecció del Medi 
Nocturn).  
 
9.-Assumir el compromís per part de l'Ajuntament de Cubelles de promoure, recolzar, 
difondre i donar la difusió del valor natural de les zones humides del Delta del Foix, 
l'espai natural protegit de la desembocadura i les dunes. 
 
10.-Comunicar, als oportuns afectes, aquesta moció als Departaments de Medi 
ambient i Sanitat de la Generalitat de Catalunya; la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i al 
Consorci deis Colls i Miralpeix -Costa del Garraf.  
 
11.-Assumir el compromís del control periòdic i microbiològic deis nivells de 
contaminació de l'aigua d'origen fecal, deis riscos microbiològics i pera la avaluació 
periòdica de la qualitat de l'aigua mitjançant d'indicadors de contaminació fecal, amb 
indicadors coliformes totals i fecals.  
 
12.-Assumir el compromís de que l'activitat municipal anirà necessàriament 
encaminada a la major i més eficaç protecció efectiva de la desembocadura del riu 
Foix i de les zones declarades d'especial protecció pel seu interès natural o faunístic 
així com de la zona forestal del municipi.  
 
13.-Assumir el compromís de l'aplicació plena, real i efectiva de la legislació ut supra 
relacionada a l'Exposició de Motius: local (Ordenança municipal reguladora de l'ús i 
accés públic de la desembocadura del riu Foix de data 07 octubre 2014), autonòmica, 
estatal i europea (Xarxa Natura 2000) de protecció del medi ambient i deis animals, 
entre d'altres.  
 
14.-Assumir el compromís d'involucrar a les administracions implicades en l'abocament 
d'aigües fecals directes a la desembocadura del riu Foix i procurar obtenir el 
compromís de les mateixes al problema sanitari i ambiental aquí plantejat.  
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15.-Assumir el compromís de potenciar les polítiques de respecte al medi ambient 
entre la població infantil i entre els comerços, negocis i indústries locals.  
 
16.-Assumir el compromís per la creació tan! d'una unitat de Policia Local 
Mediambiental i Animalista com d'una altra d'Agents Cívics, dotant-les de mitjans i 
formació específics per al desenvolupament de les seves funcions.  
 
17.-Assumir el compromís de procurar la inclusió de la zona forestal al Parc Natural 
del Foix.  
 
18.-Assumir el compromís de fomentar els acords de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Cubelles i les escales, amb organitzacions i/o administracions, de protecció del 
medi ambient amb la finalitat de realitzar estudis mediambientals, faunístics, practiques 
o lúdiques (Caixa Forum, CRAM, Institut de Ciències del Mar, SEO Birdlife etc.) així 
com amb entitats que promouen estudis sobre matèries mediambientals destinats a 
escolars i que posseeixen 1Jn valor científic important com l'estudi i cens d'aus, flora i 
fauna del litoral marí, flora litoral etc. 
 
19.-Assumir el compromís Defensa efectiva de zones protegides per la legislació 
mediambiental al municipi de Cubelles.  
 
20.-Assumir el compromís reclamació, seguiment i fiscalització de l'actuació de 
l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) per al puntual i ordenat compliment de les seves 
obligacions envers aquesta localitat i molt especialment, quant a la instal·lació de les 
infraestructures necessàries per tractar les aigües residuals i/o fecals afectants al riu 
Foix.  
 
21.-Crear una xanca de voluntaris acompanyats per desenvolupar activitats puntuals 
de neteja i revegetació, observar els efectes de la pastura, campanyes informatives i 
de foment del comportament cívic, seguiment de les poblacions d'aus, controls de la 
qualitat de les aigües del Delta del Foix i recuperació de la fauna protegida.  
 
22.-Assumir el compromís de la realització d'una Auditoria del funcionament deis 
sistemes públics i privats de depuració d'aigües residuals, millora i control 
independent de les inspeccions, responsabilitzant a la indústria o organismes que 
emetin abocaments contaminants.  
 
23.-Procedir al desdoblament de la xarxa per a la remissió directa pels E3mbornals 
de les aigües pluvials al llit del riu Foix.  
 
24.-Desenvolupar la secció "CONEIX LA VILA" de la web de l'Ajuntament de Cubelles, 
incloent-hi informació més detallada de l'espai natural. Publicar: les activitats que es 
desenvolupen, notícies en la matèria, així com els resultats deis controls microbiològic 
de nivells de contaminació i, per últim, proporcionar un formulari d'inscripció par als 
voluntaris. 
 
El Sr. Hugué explica que la Sra. Martínez va sol·licitar una reunió amb el Consistori  
per tractar el tema mediambiental del delta del riu Foix, l’abocament d’aigües fecals i 
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altres temes relacionats amb la moció, per tant, proposa deixar la moció sobre la 
mesa.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez 
 
Continua – en nom del govern -, emplaçant a tots els membres del Consistori  a 
realitzar la reunió sol·licitada per poder tractar la problemàtica existent, les inversions 
previstes, les accions realitzades i les idees de futur i, entre tots, arribar a un acord 
sobre les obres que es poden assumir. 
 
El Sr. Tribó defensa la urgència de la moció en dues vessants: la sanitària i la 
mediambiental. La urgència sanitària consistiria en què hi ha una bassa d’aigües en 
una zona protegida, d’aigües fecals i residuals, situades al costat d’habitatges ique 
afecta als usuaris del delta del riu Foix, com ara surfistes, pescadors, bussejadors, etc.  
És una zona plena d’organismes patògens, d’agents infecciosos, que poden crear 
malalties contagioses.  
 
L’alcaldessa interromp dient-li que està creant una alarma social que no existeix. 
 
El Sr. Tribó continua dient que, pel que fa el tema mediambiental, la urgència ve de 
que existeix una plaga d’una planta anomenada Miralilis Galapaga i de tortugues 
carnívores invasores. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
 
La Sra. Boza comenta que és cert que es tracta d’un tema urgent, però li demana que 
no es repeteixin aquestes situacions en les que els regidors i regidores no poden 
decidir amb fonament en qüestions tan serioses com aquesta. Diu que el PP ha 
escoltat la seva urgència i li demana que tingui en consideració que no poden decidir 
amb tan poc temps una moció d´aquestes característiques.  
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià 
 
El Sr. Macià considera que la moció la podria haver presentat 10 dies abans. 
 
El Sr. Baraza diu que no li votarà a favor d’una urgència per a continuació llegir una 
moció tan extensa i posicionar-se en tan poc temps. 
 
El Sr. Hugué diu que, independentment que s’aprovi la urgència, el Sr. Tribó està 
provocant una alarma social i com a regidor de Sanitat no ho pot acceptar.  En el cas 
que hi hagi un problema sanitari, ho determinarà l’Agència Catalana de Salut Pública.   
Que tots i cada un dels regidors i regidores del Consistori  són conscients del problema 
del riu Foix i ho volen solucionar, però s’han de realitzar uns passos i unes estratègies 
que han de buscar entre tots i definir les actuacions en el temps i els diners a gastar, 
que són molts. 
 
El Sr. Daniel Pérez explica que tothom estarà d’acord que és un tema urgent, però 
demana a Cubelles sí es pot que entengui que no es pot tractar en tan poc temps.  
Explica que el grup que representa és assembleari, per tant, ho ha d’exposar a 
l’assemblea, ho valoren i ho treballen. Si els deixa treballar la moció, segurament 
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votaran a favor, però demana deixar-ho sobre la mesa i presentar-ho al proper ple i, si 
s’escau, s’aprovarà. 
 
La Sra. Cuadra comenta que és una moció pressupostària i, per tant, no la poden tirar 
endavant. 
 
El Sr. Ardila exposa que degut a la reunió sol·licitada per part de la Sra. Martínez, 
necessiten temps per tractar-ho, ja que no és un tema de fàcil solució. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i  no s’aprova per 2 vots a favor (2 de 
Cubelles Si es pot), 15 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del 
PSC, 2 del PP, 2 de CIU, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs-FIC) i cap abstenció. 
 
13.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC RELATIVA A LA 
REAPERTURA DE LES TAQUILLES DE L’ESTACIÓ ADIF/RENFE A CUBELLES 
 
Vist el sobtat tancament de les taquilles de l’estació d’ADIF/RENFE  a Cubelles. 
 
Vista la inquietud ciutadana creada per aquesta situació. 
 
Vista la campanya ciutadana per intentar reconduir la situació creada per la 
inconveniència d’aquest tancament. 
 
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de CUBELLES  presenta per a la 
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ: 
 
1.- Que l’Ajuntament encapçali la queixa formal davant les companyies Adif i Renfe pel 
tancament sobtat de les taquilles de Renfe i se sol·liciti formalment una reunió amb els 
seus directius a la qual siguin convocats tots els grups polítics municipals. 
 
2.- Que es constitueixi una Taula de Treball sobre aquesta qüestió a la qual es convidi 
a participar els partits i associacions del municipi interessades. 
 
3.- Que es comuniqui al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya 
aquesta deficiència que agreuja la qualitat delservei del transport públic a Cubelles. 
 
4.- Que es comuniqui el present acord a les entitats cubellenques i institucions 
afectades i interessades. 
 
L’Alcaldessa explica que tenen concertada una reunió el proper dia 29 d’octubre amb 
el director general de Rodalies de RENFE i amb el director de Comunicació, 
Màrqueting i Publicitat de RENFE de Catalunya. 
 
El Sr. Grau comenta que la urgència està fonamentada degut al conflicte amb RENFE, 
demana el suport a la urgència i a la moció i, amb més motiu, per la coincidència de la 
propera reunió i així poder crear un grup de treball amb tots els membres del 
Consistori  i poder fer més pressió amb RENFE i ADIF, perquè considerin la idea 
d’haver convertit en un baixador l’estació del municipi. 
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L’Alcaldessa recorda que quan van tancar les guixetes de l’estació, uns membres del 
govern van reunir-se a Barcelona per tractar la situació i ara estan pendents d’aquesta 
segona reunió. 
 
La Sra. Martínez comenta que, tot i estar d’acord amb la urgència, es troben en la 
mateixa situació que la moció anterior.  Creu que ningú s’hagués negat a la petició, 
però s’hauria d’haver presentat de manera conjunta per part de la resta de grups 
polítics per adherir-se a la moció i sense urgències. 
 
La Sra. Di Stefano diu que s’abstindrà perquè treballa a l’estació. 
 
El Sr. Grau contesta a la Sra. Martínez que no hi ha cap inconvenient en incloure els 
grups que vulguin subscriure i així tenir el suport de tots els membres del Consistori .  
 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i  no s’aprova per 2 vots a favor (2 del 
PSC), 7 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i 2 abstencions  (2 de 
Cubelles Si es pot , 2 del PP, 2 de CIU, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs-FIC)  
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 20 D’OCTUBRE DE 2015 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs -FIC 
 
1.- La Sra. Martínez prega que el govern valori la possibilitat de regular unes bases 
per la concessió del manteniment de les pistes de tenis i minigolf situades a Mas 
Trader, ja que es troben en una situació lamentable, i així poder gaudir d’aquest espai 
d’oci. 
 
2.- La Sra. Martínez  explica que s’estan executant unes obres a la zona de baix a 
mar, les quals dificulten l’accés d’un carrer a l’altre pel pas de vianants, per tant, prega 
que parlin amb l’empresa que realitza l’obra i que reubiquin la caseta d’obra per 
facilitar l’accés a les persones. 
 
3.- La Sra. Martínez explica que els fanals instal·lats a la rotonda situada a l’entrada 
del municipi s’apaguen constantment degut al sobreescalfament d’aquests. La mateixa 
situació es repeteix amb els fanals de la carretera situats davant de l’edifici de l’OPIC. 
Prega que prenguin les mesures necessàries per solucionar aquestes incidències i així 
no donar una imatge de deixadesa del municipi.  
 
4.-La Sra. Martínez explica que donat que al municipi no hi ha espais habilitats per 
realitzar trobades que reuneixen a un gran nombre de persones, com el cas del recent 
pubillatge que es va realitzar al pavelló esportiu.  Diu que té constància que a 
l’endemà, a l’hora de l’entrenament de patinatge, el terra estava malmès degut a què 
no s’havia realitzat la neteja corresponent, amb el perill que aquest fet comporta, per 
tant, sabent que l’equip de govern es va reunir amb aquest col·lectiu, prega que el 
govern vetlli perquè les actuacions es coordinin i es realitzi la neteja corresponent 
perquè les persones que utilitzen el pavelló normalment no es trobin amb aquestes 
situacions. 
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Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez des de  l’Associació de Veïns del Barri Pau Casals els ha fet 
arribar el prec perquè es posin badens per disminuir la velocitat dels vehicles a la 
rambla Pau Casals i al costat del parc David Albet, ja que molts nens i nenes surten 
corrent. 
 
Precs del grup municipal PP 
 
1.- El Sr. Palomo diu que donades les múltiples queixes rebudes pels abocaments 
il·legals de les podes realitzades al municipi i a les urbanitzacions –sobretot els caps 
de setmana-, preguen que es posi en marxa un pla per tal d’evitar aquestes situacions 
i sobretot a les àrees afectades per la llei de protecció de riscos.  Proposa que al Pla 
es contempli la possibilitat d’adequar plaques dissuasòries per l’increment de la 
vigilància i  posar més contenidors. 
 
Precs del grup municipal PSC-PC 
 
1.- El Sr. Grau prega al govern que encapçali la queixa formal per escrit de les 
companyies d’ADIF i RENFE pel tancament de les taquilles i que els facin arribar- a 
tots els grup municipals- els acord adoptats a la propera reunió del dia 29 de setembre.  
 
Preguntes del grup municipal Cubellencs - FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica que al ple del mes de setembre va preguntar si ja havien 
decidit a què es destinaria el romanent del fons rebut per la Caixa, li han respost que 
encara no esta decidit; per tant, pregunta: Saben a quina finalitat es destinarà?  Quin 
és l’import del romanent?  
2.- La Sra. Martínez  diu que a l’anterior ple, l’alcaldessa va comentar que existia una 
auditoria encarregada a l’empresa Estratègia Local, de la qual no tenien cap 
documentació, pregunta: Han trobat alguna documentació al respecte? En cas 
afirmatiu, els poden fer arribar còpies?  S’han pogut posar en contacte amb l’empresa?  
 
3.- La Sra. Martínez  en referència al requeriment que figura a la diligència fiscal núm. 
718 per acord de ple del 17 de març de 2015 per l’ordenació de pagament de nòmines 
i malgrat el reparament de secretaria-intervenció per valors inclosos a les nòmines, és 
a dir, s’està pagant per nòmina dues vegades pel mateix concepte, o per unes hores 
que no estan acreditades.  Pensa que han tingut quatre mesos per resoldre aquesta 
situació des de la Regidoria de Recursos Humans, per tant, pregunta: Quan pensen 
regular-ho? :  
 
L’alcaldessa explica que ha de signar els reparaments perquè els treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament puguin cobrar les nòmines, fa anys que passa aquest fet 
i abans es feia sense els reparaments. 
 
4.- La Sra. Martínez explica que al ple del mes de setembre van demanar que 
s’adeqüés un espai per l’acollida d’animals, li han respost que estudiarien la proposta 
realitzada, per tant, pregunta: s’ha iniciat el tràmit per resoldre el problema?  En tot 
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cas, proposa al govern habilitar el solar situat al costat de la caserna ja que no seria 
massa costós i és de fàcil compliment. 
 
5.- La Sra. Martínez considera lamentable l’estat d’alguns espais públics del municipi, 
com ara la plaça situada al costat de la plaça del Mercat, ja que els propietaris 
d’animals no recullen els excrements.  Diu que hi ha una ordenança municipal que 
regula aquestes sancions i donada l’obligació de l’Ajuntament a sancionar aquest tipus 
d’actuacions, pregunta: poden lliurar un informe de les sancions aplicades en 
compliment d’aquesta normativa dels exercicis del 2014 i del 2015 fins l’octubre?  
Creuen que no s’està fent el necessari o no es vetlla per la higiene d’aquests espais? 
 
6.- La Sra. Martínez explica que el govern va realitzar una roda de premsa per valorar 
els 100 dies de mandant, en aquesta van donar a conèixer que volien instaurar un 
gabinet d’alcaldia, per tant pregunta:  No seria més necessari crear un gabinet de 
vigilància dels contractes per dur el seguiment dels serveis que es realitzen dia a dia 
com l’enllumenat, el parc la neteja, etc.. i que seria més productiu per la població?  
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: respecte de la canonada aprovada al ple de setembre, 
quin protocol tenen establert per la seva retirada ja que es tracta d’una canonada de 
fibrociment? 
 
8.- La Sra. Martínez pregunta: Per què no s’habiliten els passos que hi ha per sota de 
la via al costat de l’estació quan s’inunden amb els aiguats? 
 
9.- La Sra. Martínez pregunta. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 264/2015, de 24 de 
setembre, es resol aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de monitoratge de 
diverses activitats portades a terme al Casal d’Avis, quantes empreses es van 
presentar al concurs? Per què el Decret d’Alcaldia núm. 295/2015, de 30 de setembre, 
deixa sense efecte el contracte de serveis de monitoratge? 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: el govern municipal té previst realitzar algun tipus 
d’actuació per evitar la degradació de les zones de les rodalies de la plaça Jaume 
Balmes, carrer Colom i començament del passeig Vilanova, ja que hi ha façanes que 
s’estan caient? 
 
L’alcaldessa contesta que, tot i tractar-se d’edificis privats, s’està notificant als 
propietaris. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: Quina és la quantitat d’IBI que es paga per 
l’autopista? 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: a l’autopista, se li aplica algun tipus de bonificació 
respecte de l’IBI? 
 
4.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: Quina és la quantitat d’IBI que es paga a la propietat 
de l’església a Cubelles no destinades al culte? 
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L’alcaldessa pregunta si es refereix a la rectoria. 
 
El Sr. Daniel Pérez contesta que al culte. 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- El Sr. Palomo pregunta: Després de les pluges del passat 3 d’octubre es van 
trobar que el municipi va quedar pràcticament tallat, malmès i brut, com a 
conseqüència dels aiguats, i pregunta: es poden posar mesures de neteja en 
situacions excepcionals? 
 
2.- El Sr. Palomo pregunta: Es troba dins del pla asfaltat el carrer Cor de l’Espiga i el 
carrer Segre, ja que hi ha esvorancs? 
 
3. El Sr. Palomo pregunta: En quina fase es troba el projecte de remodelació del 
passeig Marítim?  
 
4.- el Sr. Palomo pregunta: després de rebre la informació que a Can Travé hi ha una 
plaga de tèrmits, en quin punt està l’inventari del patrimoni a efectes de poder treure 
l’inventari movible i col·locar-lo en una altre lloc per salvar-lo?,   
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PER CUBELLES SÍ ES POT 
MITJANÇANT REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2015/9337 DE DATA 14 D’OCTUBRE 
DE 2015 
 
1. Si per l’actual òrgan de govern s’ha fet alguna acció política i/o actuació per a 

la renovació de l’encara vigent i vetust, POUM de l’any 1.993. Cas de resposta 
negativa, saber quines són les actuacions previstes en la matèria. 
 
Actualment no s’ha realitzat cap actuació, però si que hi ha la voluntat de començar 
a treballar sobre el POUM durant el proper any.  
 

2. Si per l’actual òrgan de govern s’ha fet alguna acció política i/o actuació per a 
l’ampliació de l’horari, tant en dies laborals com festius, i la millora de les 
prestacions als usuaris del contracte de l’autobús municipal signat amb 
l’empresa HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, S.A. 
 
Sí, una de les primeres accions que es van realitzar per part de la Regidoria i de la 
Corporació van ser diferents trobades amb els responsables d’HIFE i actualment 
s’estan estudiant diverses propostes per a millorar el servei municipal de bus, 
especialment cara el caps de setmana. Tanmateix, aquesta possibilitat està 
supeditada a l’increment de la partida pressupostària actual, que és insuficient per 
atendre aquestes opcions.  

 
3. Si per l’actual òrgan de govern s’ha fet alguna acció política i/o judicial en 

relació a l’expedient urbanístic i/o sancionador relatiu a l’antiga Alcaldessa 
del PS, *** i el seu marit i si consta l’existència (i quina és) de plaç legal de 
caducitat i/o prescripció d’accions judicials. 
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El Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Vilanova i la Geltrú va dictar Auto d’incoació de 
diligències prèvies en data 12 d’agost de 2015, com a conseqüència d’una 
denúncia judicial per irregularitats urbanístiques detectades al carrer Gavà, 21 amb 
carrer Lloret, 3 de Cubelles.    
 

RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PER CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
CUBELLES MITJANÇANT REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2015/8996 DE 07 
D’OCTUBRE 

 
1. A quina empresa se li va contractar el sopar de les colles el dia 14 d’agost a 

la nit? Era de Cubelles? 
 
Es va contractar a l’empresa MEDIR FLAIX. Sí són de Cubelles. 
 

2. Com és que se li va trigar tant a contestar a la Federació catalana de bàsquet 
aquest estiu quan volien entrenar al pavelló de Cubelles? No es considera 
important aquest projecte per al municipi? Sempre es triga tant a respondre 
per part d’aquesta regidoria? 
 
La FCBQ presenta instància a l’Opic en data 28 de juliol de 2015 (RGE 2015/7220) 
sol·licitant fer ús del pavelló poliesportiu els dilluns de 18:00h a 20:00h des del mes 
d’octubre de 2015 al mes de maig de 2016, per al programa de Detecció i 
Perfeccionament destinat a jugadors i jugadores minis (10, 11 i 12 anys) de la 
comarca del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès. 
 
Vist l’informe núm. 51/2015, de 28 de juliol de 2015 emès pel tècnic d’Esports un 
cop estudiada la sol·licitud i la incidència sobre la utilització privativa del domini 
públic, considera que no existeix obstacle per a concedir a la Federació Catalana 
de Basquet, per l’ús i cessió de la pista nº 1 del pavelló municipal (PAV1) i espais 
annexes ubicat al recinte Poliesportiu, de l’avinguda Onze de Setembre, s/n, per la 
realització del Programa de Detecció i Perfeccionament de la Federació Catalana 
de Basquetbol (FCBQ) els dilluns de 18.00 a 20.00 hores del 1 d’octubre de 2015 
fins a finals de maig de 2016. 
 
Vist el document aportat per al Club Bàsquet Cubelles conforme cedeixen part del 
seu horari atorgat per la temporada 2015/2016, 
 
S’emet la corresponent resolució (núm. 6/2015, de 18 d’agost) autoritzant a la 
FCBQ a fer ús del PAV 1 i espais annexes, els dilluns, de l’1 d’octubre de 2015 a 
finals de maig de 2016. S’emet registre de sortida en data 28 d’agost de 2015 
(RGS 2015/3773) i arriba la carta certificada a la FCBQ en data 4 de setembre de 
2015. 
 
Tenint en compte que el termini màxim per dictar i notificar les resolucions és de 3 
mesos, la Regidoria d’Esports en 32 dies ha finalitzat l’acte administratiu (des de 
presentació instància a l’Opic i rebut certificat d’entrega a FCBQ d’Unipost, tenim 
en compte que durant el mes de juliol/agost es període de vacances del personal 
tècnic i polític de la regidoria). 
 



Exp. 1.2.1.2_2015_13 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

58 
 

Als 10 dies de rebre la sol·licitud es va autoritzar verbalment ***, cap del Centre 
Garraf-Penedès per l’ús i cessió de la pista nº 1 del pavelló municipal (PAV1) i 
espais annexes amb la consideració que rebrien l’autorització per escrit mitjançant 
resolució. 
 
¿No es considera important aquest projecte per al municipi? 
 
Qualsevol proposta d’activitat o projecte esportiu nou esdevé un procés que 
requereix d’una anàlisi coherent i estructurat que pretén l’assoliment d’uns 
objectius establerts com a resposta a unes necessitats reals del municipi, i que 
tanmateix estan condicionats per les limitacions en la disponibilitat de recursos, 
espais i la seva factibilitat real. 
 
Els mesos de maig i juny des de la regidoria d’esports es planifica el programa 
anual de serveis i/o d’activitats dels diferents equipaments esportius municipals. El 
Programa inclou les activitats esportives i horaris previstos ‐l’oferta‐ i el nombre 

d’usuaris/es –la demanda‐. 
 
En aquest context, la sol·licitud del FCBQ presentada a finals de juliol per a utilitzar 
el nou pavelló esportiu ha sigut necessari dur a terme un seguit d’estimacions: El 

nombre d’usuaris/es ‐ que participaran al programa PDP El temps d’ús de 
l’equipament – horaris. Espais esportius i annexes a utilitzar Necessitats 
d’utilització d’espais esportius d’entitats esportives inscrites en el registre d’entitats 
esportives de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Catalunya i en el 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Una vegada estudiada la sol·licitud, les característiques de l’activitat, la importància 
del programa pel municipi i la incidència sobre la utilització privativa del domini 
públic es va dictar i notificar la resolució autoritzant l’ús i cessió de la pista núm. 1 
del pavelló municipal (PAV1) i espais annexes ubicat al recinte del poliesportiu, de 
l’avinguda Onze de Setembre, s/núm., per la realització del Programa de Detecció i 
Perfeccionament de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ). 
 
En data 8 de setembre de 2015 el tècnic d’esports va emetre correu electrònic a 
diferents departaments de l’Ajuntament per si era d’interès la difusió als diferents 
mitjans de comunicació de dita activitat esportiva. 
 
¿Sempre es triga tan a respondre per part d’aquesta regidoria? 
 
Consultat el registre d’entrada i registre de sortida d’aquesta regidoria, la mitjana 
de temps de resposta és de 27,75 dies per instància. 
 

3. Pensen reprendre el projecte de revisió de guals al municipi? 
 
Si. 
 

4. El projecte de remodelació del passeig Marítim està en una de les seves 
prioritats a l’hora de redactar el seu Pla de Mandat? 
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Si. 
 

5. Quan podrem veure el Pla de Mandat? 
 
Encara no té una data fixada. El pla de mandat es presentarà aviat, entre els 
mesos d’octubre i novembre. Ja està pràcticament enllestit 
 

6. Quin va estar el motiu per canviar d’ubicació el ball de Festa Major de la 
plaça del mercat a l’Escola Charlie Rivel? Sap la regidoria que en un recinte 
escolar està prohibit el consum de tabac i alcohol? 
 
El per què es va canviar la ubicació del ball el sap l’exregidora de Cultura. Si. 
 

7. En una entrevista a ràdio Cubelles la regidora d’Ensenyament deia que volien 
seguir amb el projecte del cicle formatiu de Grau Superior, tot i que calia 
consensuar-ho amb les direccions? No s’han plantejat la instauració d’un 
cicle de Grau Mig enlloc d’un de Grau Superior? 
 
Si. Si. 
 

8. Seria possible ampliar els contenidors de brossa selectiva a les 
urbanitzacions? A molts només hi ha de rebuig i orgànica. 
 
Des del Departament corresponent s’està treballant la forma de realitzar aquesta 
ampliació, ja que la voluntat del govern és dur-la a terme. 
 

9. Quant ha estat el cost dels concrets de: CATROCK i LA TROBA KUNGFU? 
S’ha valorat si és necessari fer aquest tipus de concerts on no ha van més de 
150 persones? 
El cost ha estat 3.400,00 € (sense IVA). Els concerts estaven previstos perquè 
vingués el màxim nombre de persones possibles. Però no podem preveure les 
inclemències meteorològiques. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 15 de setembre de 2015 

 
1.- La Sra. Martínez pregunta: té el govern una data fixada per a la presentació del Pla 
de mandat? 
 
No. Encara no té una data fixada. El pla de mandat es presentarà aviat , entre els 
mesos d’octubre i novembre. Ja està pràcticament enllestit. 
 
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? 
 
Durant la temporada 2015 s’han fet les actes d’inspecció del servei i se’ls ha requerit 
perquè s’esmenin les diferents mancances, cosa que l’empresa va fer d’immediat.  En 
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principi no existeixen suficients motius per informar un incompliment de contracte així 
doncs es procedirà a esgotar la pròrroga però en l’informe tècnic pertinent es faran 
constar una sèrie de requeriments i exigències de cara a evitar que es reprodueixin les 
queixes de la temporada 2015, que pràcticament en la seva totalitat s’han referit a 
mancances en el servei del bany assistit. 
 
Nota: Finalitzada la temporada 2015, el regidor i la tècnica de Medi Ambient van 
mantenir una reunió amb el col·lectiu afectat, per conèixer de primera ma les diferents 
problemàtiques i les possibles mesures a prendre per millorar el servei del bany 
assistit i el servei en general. 
 
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? 
 
El Sr. Macià contesta que ha costat 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? 
 
S’està estudiant com donar solució a aquesta problemàtica. 
 
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 
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el Decret d’Alcaldia núm. 222/2015, de 20 d’agost, pregunta: a què fa referència 
aquesta objecció o reparament?  
 
Articles conculcats: 109 i 138 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Es tracta de la modificació d'un contracte menor pel servei de vigilància en la 
desembocadura del Riu Foix que es va dur a terme mentre es tramitava el 
procediment contractual corresponent. Al tramitar-se la modificació d'aquest encara no 
s'ha dut a terme aquest procediment contractual i per això es duu a terme el 
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? 
 
Articles conculcats: 109 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 163 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Es tracta de l'aprovació extrajudicial de crèdits (factures) i els reparaments poden venir 
motivats per diverses causes (veure informe conjunt de Secretaria-Intervenció 5/2015): 
 
1. Per no existir un contracte que s'ajusti a la normativa o per dur a terme la 
contractació sense tenir en compte les formes d'adjudicació legalment establertes 
(obert, restringit, negociat). 
 
2. Per realitzar-se l'encàrrec per òrgan no competent. 
 
3.Per la realització de la despesa sense comprovar prèviament l'existència de crèdit 
pressupostari suficient i adequat o sense la realització de la fiscalització prèvia (la qual 
cosa fa que si en el seu moment no existia, s'hagi realitzat indegudament, tot i que 
posteriorment n´hi hagi i això faci possible la seva regularització).  
 
4. Les operacions pendents d'aplicar de l'exercici 2014, que no van ser tramitades per 
manca de vistiplau o conformitat, o per no existència d'aplicació adequada i suficient. 
 
5. Quan la factura que s'aprova correspon a exercicis anteriors. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 15 de setembre de 2015 
 
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 
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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? 
 
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.  
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CiU 
en el Ple ordinari del 15 de setembre de 2015 

 
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? 
 
Total inscripcions Llar d’Infants l’Estel: P0 – 3 alumnes i P1 – 13 alumnes 
Total inscripcions Llar d’Infants La Draga: P0 – alumnes, P1 – 39 alumnes i P2 – 50 
alumnes 
 

S’està treballant des de l’Ajuntament i Diputació per tenir a punt el funcionament de les 

llars de cara al curs 2016.17. S’ informarà a tothom tan aviat com sigui possible. 

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? 
Aquest no és durà a terme pel cost excessiu que comporta amb l'Ajuntament, que 

s'hauria d'afegir al de la regidoria de Benestar Social, però s’està treballant un conveni 

amb Càrites conjuntament amb altres tres regidories. 

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? 
 
Mirarem conjuntament amb la policia de valorar-ho. 
 
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? 
 
Des del primer dia que vam iniciar aquest govern ha estat un tema que ha estat tractat 
en diverses ocasions. Aquests plans havien d’haver començat a funcionar abans de l’1 
de juliol perquè són plans de sis mesos i que havien d’estar acabats abans del 31 de 
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desembre. Davant d’aquesta situació i a punt de perdre’ls, aquest govern va demanar 
una pròrroga que va ser concedida fins el 30 de juny de 2016. 
 
En aquests moments estem tancant la contractació i aviat començaran les feines a 
Can Travé. Hi haurà la contractació de diverses persones per fer tasques de jardineria 
i paleteria i la contractació d’un arquitecte que faci una valoració de l’estat actual de 
l’edifici i quantificació de possibles actuacions, així com la redacció d’un pla especial 
de Can Travé. 
 
Així mateix, també estem treballant de la contractació d’altres persones auxiliars 
administratius. 
 
5.- La Sra. Cuadra pregunta:  quin departament va lliurar els trofeus de la cursa de la 
Verema? 
 
S’ha fet càrrec l’entitat organitzadora. 
 
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. 
 
El Sr. Macià contesta que està parlant amb l’associació AMICU per poder solucionar 
la situació. (contestada al Ple) 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PP 
en el Ple ordinari del 15 de setembre de 2015 

 
1.- La Sra. Boza pregunta: quan està previst el Pla de mandat? 
 
Encara no té una data fixada. El pla de mandat es presentarà aviat , entre els mesos 
d’octubre i novembre. Ja està pràcticament enllestit. 
 
2.- La Sra. Boza pregunta: no es va signar el compromís amb l’associació AMICU? 
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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?  

 
Intentarem iniciar-ho aviat. 
 
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 tenis taula on no es pot jugar per l’alçada de les herbes? 
 
Ja està fet perquè ja estava previst. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal Cubelles Si es pot 
en el Ple ordinari del 15 de setembre de 2015 

 
1.- El Sr. Tribó pregunta: donaran llum als carrers que estan a les fosques? 
El servei de manteniment de l’enllumenat municipal està adjudicat a l’empresa SECE 
que té l’obligació de mantenir-ho en perfectes condicions. S’està fent un seguiment de 
les tasques que es fan per part de l’enginyer. 
 
Si la pregunta fa referència a alguns fanals que han desaparegut com a conseqüència 
d’accidents de circulació, aquests segueixen un altre procediment i es miraran de 
reparar el més aviat possible. 
 
2.- El Sr. Tribó pregunta: tenen previsió d’habilitar algun pipi-can i zones tancades 
per a gossos perquè puguin córrer? 
La voluntat és dur a terme aquest projecte durant aquesta legislatura. 
 
3.- El Sr. Tribó pregunta: Es podria rehabilitar Can Travé per recollir refugiats? 
 
En aquests moments Can Travé no reuneix les condicions òptimes per poder ubicar 
persones a viure. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PSC-PC 
en el Ple ordinari del 15 de setembre de 2015 

 
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? 
 
El Pla de mandat es presentarà aviat , entre els mesos d’octubre i novembre. Ja està 
pràcticament enllestit. 
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Efectivament, el pla mandat preveu recuperar algunes inversions que en anteriors 
legislatures no s’han volgut tirar endavant tot i disposar del projecte i de recursos, 
segons la informació que algun regidor havia manifestat. 
 
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? 
 
Sobre els processos participatius amb subvencions de la Diputació, si que continuaran, 
amb la determinació d'acabar amb els iniciats. 
 
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. 
 
L'Ajuntament disposa del pressupost prorrogat a 2015 i està treballant en l'elaboració 
de 2016. La voluntat política respecte el pressupost 2016 de l'equip de govern és 
aprovar-lo a l'inici de l'exercici 2016. 
 
4.- El Sr. Grau pregunta: quines són les modificacions de les ordenances fiscals que 
s’han de presentar al ple del mes d’octubre?    
 
Aquelles que puguin afectar als fets imposables que meritin a 1 de gener. 
 
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? 
Estem treballant en el pressupost 2016 amb un calendari previst dins del 4r trimestre 
2015 amb la intenció de aprovar-lo per a l'inici de l'exercici 2016. En aquest calendari 
es preveu treballar per a l'aprovació del pressupost amb la participació de totes les 
forces polítiques del Consistori . 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 23:22 hores. 


