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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE FEBRER 
DE 2016, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 16 de febrer de 2016, a les 18:35 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 Sí Es Pot/Cubelles Sí Se Puede.  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora de Sí Es Pot/Cubelles Sí Se Puede. 
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora 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. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. José Ramón Palomo Nogales, regidor del Partit 
Popular. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 15 DE DESEMBRE DE 2015 
 
Es sotmet  a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 

 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- L’alcaldessa explica que a la propera Junta de Portaveus s’acabaran de decidir 
els portaveus de l’ACM i la FMC. 
 
2.2.- L’alcaldessa anuncia que aquest dijous es presenta el Pla de Mandat 2015-2019 
al Cinema Mediterrani a les 19:00h. 
 
2.3.- L’alcaldessa indica que Cubelles està present a l’assemblea general de la 
“Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”. 
 
2.4.- L’alcaldessa informa de que el regidor de Salut es va reunir a finals de gener 
amb la direcció del CAP de Cubelles. 
 
2.5.- L’alcaldessa explica que el 27 de gener van tenir una reunió amb el 
Departament d’Educació que garanteix cinc línies de P3 i cinc línies de primer d’ESO 
per al curs 2016-2017; que el 14 de febrer la nova inspectora de zona d’Ensenyament  
va visitar els centres eductius de Cubelles. 
 
2.6.- L’alcaldessa informa que el 21 de gener l’Ajuntament es va reunir amb l’ACA per 
a abordar la problemàtica dels abocaments fecals del Foix. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Baraza 
 
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, 
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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 EMÈS EN 

COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 

DE MARÇ 

 

En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 2/16 de 2/02/16 i 3/16 
de 4/02/16, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats i les 
anomalies detectades els/les següents: 

 
INFORME 2/16 DESEMBRE I IMPUTATS 2015 TRAMITATS 2016 
 
DESEMBRE 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

806 DA 448/2015, de 28 de desembre  

Contracte menor manteniment servidors i suport al departament 
d'informàtica. Reparament per encavalcament contractes menors. El 
Decret d'Alcaldia (DA) 471/2015, de 30/12/15 aprova l'adjudicació del 
contracte per 13.496,34€. 

834 

Ordenació de pagament de la nòmina 
malgrat l'existència dels reparaments 
en quan a valors inclosos en la nòmina 
extra tramitada al desembre 

NOMINA EXTRA DESEMBRE. Reparaments respecte:  Complements 
de productivitat específics no regularitzats - inclosos en DF 592/10 (es 
va emetre Diligència conjunta de Secretaria-Intervenció 1/2013); 
Canvis en el detall de retribucions respecte al personal de la policia 
que pertanyia a C2 no calculats correctament.    

857 DA 436/2015, de 7 de desembre. 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
8/2015. Reconeixement extrajudicial de crèdits de desembre de 2015, 
relació de factures núm. 65/2015 aprovat per Junta de Govern Local de 
9/12/2015. L'import total de la relació és de 27.626,13€. 

889 DA 462/2015, de 22 de desembre. 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
9/2015. Reconeixement extrajudicial de crèdits de desembre de 2015, 
relació de factures núm. 71/2015 aprovat per Junta de Govern Local de 
23/12/2015. L'import total de la relació és de 190.330,73€. 

890 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decret Alcaldia 371 i 409, 437, 457 i 
458 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 
desembre 

NOMINA DESEMBRE. Reparaments respecte: Complement 
productivitat policia local (consta informe RH CP 2-2015 que indica que 
cal revisar i modificar criteris donat que es premia allò que són tasques 
pròpies de la policia); Complements de productivitat específics no 
regularitzats - inclosos en DF 592/10 (es va emetre Diligència conjunta 
de Secretaria-Intervenció 1/2013); Pagament d'hores extraordinàries 
quan no consta acreditada realització de jornada ampliada per part de 
policia des de LPGE 2012; Manca d'establiment per Ple segons 
Informe de RH de criteris de productivitat de nocturnitat i assistència 
policia local, així com dijous tarda; Canvis en el detall de retribucions 
respecte al personal de la policia que pertanyia a C2 no calculats 
correctament.  Assignació TSC per aprovació de tasques de 
coordinador de les regidories d'educació, infància i joventut i esports. 
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Pagament d'hores extres comicis electorals Parlament Catalunya 

 
TRAMITATS GENER IMPUTATS 2015 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

10 DA 17/2016, de 20 de gener 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
1/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits de gener de 2016 (a 
imputar a 2015), relació de factures núm. 1/2016 aprovat per Junta de 
Govern Local de 20/01/2016. L'import total de la relació és de 
130.703,47€. 

 
 
 
INFORME 3/16 GENER 2016 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

2 
DA 3/2016 i 11/2016 (esmena del 
3/2016), de 8 i 18 de gener 
respectivament 

Contracte menor de supervisió/educació ambiental i manteniment 
desembocadura riu Foix. Reparament per encavalcament contractes 
menors. El Decret d'Alcaldia (DA) 6/2016 de 14/01/16 aprova 
l'adjudicació del contracte per 7.265,74€. 

23 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decret Alcaldia 15 i 23/2016 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 gener 

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

 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 

 III. PART RESOLUTIVA 

 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 

CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 

1 DE GENER DE 2015 

Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a la 
revisió del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de gener de 
2015. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants 
durant l’exercici 2015, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de 
població d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, l’Institut 
Nacional d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial de població corresponent al nostre 
municipi, a data 1 de gener de 2015, és de 14.420 habitants. 
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Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró, i sobre 
l’actualització d’aquest, respectivament. 
 
Atès l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local sobre revisió 
del Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
Vist l’informe número 01/15, emès per la auxiliar de gestió de l’Opic, *** i amb el 
vistiplau de la cap de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana, *** de data 09 de 
desembre de 2015. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 9 de febrer de 2016. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró Municipal 
d’Habitants a data 1 de gener de 2015, de la qual en resulta una població de 14.420 
habitants. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de 
Barcelona. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 

corporació. 

 
7.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI “AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
DEL GARRAF” (NODE) 
 
En sessió ordinària de data 18 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci “Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf” (NODE), segons proposta del Consell Plenari de dit òrgan de 
data 22 d’octubre de 2014;  l’Ajuntament els va aprovar amb una sèrie d’observacions, 
per tal que fossin tingudes en compte en l’aprovació definitiva dels Estatuts per part de 
l’Agència. 
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El Director de l’Agència notifica a l’Ajuntament (13 d’octubre de 2015), que s’han 
incorporat al text les aportacions realitzades per Cubelles i per altres municipis 
integrants del Consorci. 
 
Vist l’informe de Secretaria General 25/2015, de data 10 de novembre, que informa el 
contingut del text refós respecte a l’aprovat ja al novembre de 2014, i conclou 
favorablement. 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 62/15, de data 14 de desembre, quines conclusions 
assenyalen que “la regulació dels articles 23 i 24 no fan la particularització o 
determinació de criteris”, i que “caldria fer la correcció respecte a la referència 
normativa de l’article 23 i valorar la possibilitat d’afegir a la denominació la indicació de 
mitjà propi de l’ens per tal d’evitar haver de fer nova modificació per adaptar aquesta 
qüestió quan entri en vigor la Llei 40/2015 (2/10/16). 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 9 de febrer de 2016. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Ratificar el Text Refós de la modificació dels Estatuts del Consorci “Agència 
de Desenvolupament Econòmic del Garraf” (NODE) que s’adjunta com annex a aquest 
acord i forma part a tots els efectes, amb les observacions realitzades per la 
Intervenció municipal, que consten a la part expositiva. 
 
Segon.- Delegar la publicació del text definitiu dels estatuts, si s’escau, al NODE. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consorci NODE per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
La Sra. Martínez pregunta si s´ha fet efectiva la indicació que fa la  interventora al seu 
informe. 
 
La Interventora, a petició de l’Alcaldessa, explica que a la mateixa proposta ja es diu 
que allò que es reflecteix a l’informe d’Intervenció  se’n donarà trasllat a l’entitat per tal 
que faci les adequacions als estatuts; que en aquest cas, la denominació de mitjà propi 
no és quelcom que sigui aplicable en aquest moment, que ho serà més endavant i que 
es tracta d’una consideració que si ells volen fer la faran i sinó haurà de tornar a 
passar l’acord.  
 
La Sra. Martínez demana que se’ls faciliti còpia de tots els projectes que s’han dut a 
terme durant el 2015 i els que tenen previstos efectuar per al 2016 i a partir d’aquí 
valorar la conveniència o no d’estar-hi representats, demana també la previsió de la 
partida en el present pressupost. Conclou dient que hi votaran a favor a l’espera de 
tenir aquests informes. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí es pot, 1 del PP, 2 de CIU i 1 de 
Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció de Guanyem Cubelles. 
 
8.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
9.- MOCIONS  
 
9.1.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CUBELLENCS-FIC, I 

GUANYEM CUBELLES PER INICIAR LA REALITZACIÓ D'UN PROCÉS DE 

PARTICIPACIÓ  CIUTADANA,   EN EL PRESSUPOST 2017 I FUTURS 

Des de CUBELLENCS-Fic i GUANYEM CUBELLES, creiem imprescindible 

desenvolupar una gestió municipal transparent i oberta a la participació. Creiem que 

per aconseguir-ho, cal avançar cap a nous models de democràcia participativa que 

tingui en compte la ciutadania d'una forma més constant, per tal d'aconseguir unes 

polítiques més pròximes a la voluntat ciutadana i per fer de la política una activitat més 

propera a la ciutadania. 

Els pressupostos participatius són un mètode de participació que apliquen des de fa 

alguns anys diversos pobles i ciutats catalanes. Consisteix en articular el debat i la 

participació directa de la ciutadania en l'elaboració i priorització de propostes que s'han 

d'incorporar en el pressupost municipal, ja sigui d'una forma global o en alguna de les 

seves parts. 

En relació als antecedents exposats, els grups municipals de CUBELLENCS Fic i 

GUANYEM CUBELLES, proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció de la següent 

moció  i  acords que s'adjunta, al proper ple de febrer-2016 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CUBELLENCS-Fic, I 

GUANYEM CUBELLES PER INICIAR LA REALITZACIÓ D'UN PROCÉS DE 

PARTICIPACIÓ  CIUTADANA, EN EL PRESSUPOST 2017 1 FUTURS 

M O C I Ó 

Atès que els ajuntaments  són l'administració  més propera a la ciutadania,  i com  a 

tals són els qui gaudeixen d'un major marge  de  maniobra  per  aplicar polítiques de 

proximitat i per promoure la participació de la ciutadania  en  els  afers municipals. 

Atès que l'estat de les finances de l'Ajuntament de Cubelles i la gestió 

pressupostaria és una qüestió especialment significativa de l'acció municipal, i un 

tema que té un interès rellevant per a la ciutadania cubellenca. 
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Atès que garantir la transparència, l'accés a la informació i la participació  ciutadana 

per part de l'Ajuntament de Cubelles és, a més d'un dret legal, una  forma 

imprescindible d'apropar les veïnes i veïns de la nostra vila a la gestió municipal deis 

afers públics i millorar l'acceptació i la  identificació  de  la ciutadania envers  les 

polítiques  i la gestió de l'Ajuntament  . 

Atès que el govern actual,  encara no ha  inicial a la nostra Vila  cap mecanisme  de 

participació  i transparència  deis anomenats  "pressupostos participats" 

Atès, malgrat això, que és necessari aprofundir i introduir nous avenços en els 

mecanismes deis quals disposa actualment l'Ajuntament pel que fa a la  informació, la 

participació i la implicació de la societat cubellenca  en  la gestió deis  recursos 

municipals. 

Atès que quan parlem del pressupost participatiu ens referim, en  termes  generals,  

als  mecanismes  que permeten la participació  directa de  la ciutadania i del teixit 

associatiu en l'elaboració deis pressupostos públics. No es  tracta dones de qüestionar 

la responsabilitat del govern local, sinó de permetre la implicació directa de la 

ciutadania en la definició de les seves prioritats i en la discussió  de com distribuir  els 

recursos econòmics existents. 

Per tot això, instem a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Cubelles  i a la resta  

deformacions  polítiques del consistori,  l'aprovació els  següents 

A C O R D S 

PRIMER.- Impulsar un sistema de Pressupost Participatiu que permeti un 

aprofundiment en el mecanisme de transparència i implicació ciutadana en la gestió 

dels comptes  municipals. 

SEGON.- Crear una comissió  municipal  d'estudi,  composta  per  representants de 

tots els grups municipals, amb l'objectiu d'elaborar una proposta de  Reglament, deis 

Pressupostos  Participatius abans del 15 de març del  2016. 

TERCER.- El reglament de pressupostos participatius  es basarà  com  a mínim  en 

cinc criteris: 

0 Auto-reglamentat ; participació en la confecció d’entitats, consells sectorials, 

ciutadania a títol individual i posant al servei del procés a l'Administració Pública. 

0 Deliberatius ; abans de prendre decisions s’analitzaran pros i centres afavorint la 

construcció de consensos. 

0 Democràcia Universal ; un/a participant! un vot. 
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0 Vinculant ; !"estructura política ha de garantir el compliment de les decisions 

ciutadanes. 

Comptar amb sistemes de seguiment ; control social del procés i rendició de 

compte 

QUART.- Trametre al Departament de Participació Ciutadana, la proposta de 

Reglament deis  Pressupostos  Participatius,  elaborada  per  la  comissió municipal 

creada ad hoc, abans del 20 de març del 2016, per tal que comenci a treballar-hi  i 

pugui formular  les propostes  i suggeriments  que consideri  oportuns i procedir a la 

redacció de la proposta de Pressupostos Participats de cara al proper exercici 2017 i 

futurs, i fer-ne  devolució  a  la comissió  municipal  abans del 03 de juny. 

CINQUÈ.- Procedir en el Ple immediatament següent a la devolució de l'Autoreglament 

del Pressupost Participatiu, al debat i aprovació de la proposta, per tal que el 

reglament aprovat entri en vigor, per a l'elaboració  deis Pressupostos  Generals de 

l'exercici 2017  i futurs. 

SISÈ.- L'Ajuntament de Cubelles garantirà la participació ciutadana en totes les 

fases del procés. 

SETÈ.- Traslladar aquests acords, a totes les Associacions i entitats cubellenques i a 

la ciutadania del nostre municipi, a través deis mitjans de comunicació locals. 

El Sr. Pérez explica la proposta 

La Sra. Cuadra diu que estan a favor de la participació ciutadana però quan diu 

“implicació ciutadana en la gestió dels comptes municipals” no consideren que això 

pugui ser perquè aquesta gestió ja es fa per part de la Intervenció municipal. Afirma 

que el que sí es pot fer és ser transparent i publicar al web la gestió dels comptes i 

contractes. Seguidament, pregunta com es regularia les persones que en formarien  

part, ja que en d’altres processos que s’han fet s’han trobat que costa molt que vingui 

gent i que de vegades la gent que hi participa és del mateix sector o la mateixa zona i 

aleshores no es representa a tota la ciutadania, afegeix que també s’hauria de tenir en 

compte que aquestes persones representessin la veu dels 14.000 habitants del 

municipi i pregunta com es podria fer això i quin tant per cent del pressupost podrien 

decidir els ciutadans. Finalment, consideren que manca molta informació en aquesta 

moció i que per aquest motiu el seu vot serà d’abstenció. 

La Sra. Boza diu que aquesta intervenció la fa extensiva a totes les mocions que es 

presenten avui al Ple i que s’abstindrà en totes, perquè considera que aquest ordre del 

dia del Ple no beneficia els ciutadans sinó que els perjudica; continua dient que han 

valorat les diferents mocions i malgrat que votarien a favor d’algunes, com la de 

l’esbarjo caní, la del aniversari del Charlie Rivel o la del transport per a persones amb 

problemes de mobilitat, aquest vot d’abstenció respon a una desil·lusió, perquè hi ha 
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molta feina a fer, que el poble no ha millorat i s´ha perdut en serveis bàsics, cosa que 

no vol dir, puntualitza, que sigui culpa d’aquest govern però que les coses tampoc han 

canviat gaire en els nou mesos que porten. Afegeix que no veu celeritat ni excel·lència 

en la gestió i posa com a exemple que s’ha fet un pressupost abans de compartir, amb 

un govern en minoria, un Pla de Mandat. 

El Sr. Tribó explica que precisament el tema de la participació ciutadana figura en el 

programa del seu grup i que van presentar unes esmenes a aquesta moció dins de 

termini i que són les següents: 

ESMENA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CUBELLES, SI ES POT 
RELATIVA A LA MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 
CUBELLENCS FIC I GUANYEM CUBELLES PER INICIAR LA REALITZACIÓ 
D'UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, EN EL PRESSUPOST 2017 1 
FUTURS 

 
Albert Tribó Ramírez, Portaveu del Grup Polític municipal Sí Es Pot a Cubelles a 
l’empara del que disposa l'apartat 3 de l'article 23 del Reglament Orgànic Municipal de 
l'Ajuntament de Cubelles, presenta per la seva discussió i aprovació l'Esmena relativa 
a la moció que presenten els grups municipals Cubellencs-fic i Guanyem Cubelles per 
iniciar la realització d'un procés de participació ciutadana, en el pressupost 2017 i futurs. 

A fi i efecte de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes comuns i 
la transparència de la gestió i dels pressupostos municipals proposem les següents 
esmenes. 

-Modificació de: 

Acord Segon.- "L'Ajuntament de Cubelles, si s'escau, adequarà el seu Reglament de 
participació ciutadana per tal d'incloure aquesta reglamentació" 

Per tal de que quedi redactat de la següent manera: 

"Acord Segon.- "L'Ajuntament de Cubelles, si s'escau, adequarà el seu Reglament 
de participació ciutadana per tal d'incloure aquesta reglamentació (especialment els 
art. 8 a 10) a fi d'impulsar i fomentar la participació real i efectiva ciutadana 
dels/les cubellencs/es així com les consultes en temes d’interès general de la 
ciutadania i, especialment, al debat i/o l'elaboració del Pressupost  consistorial”. 

-Modificació de: 

"Acord sisè.- "L'Ajuntament de Cubelles garantirà la participació ciutadana en totes 
les fases del procés". 

Per tal de que quedi redactat de la següent manera: 

Acord Sisè.- "L'Ajuntament  de  Cubelles  garantirà  la  participació  ciutadana  en totes 
les fases del procés habilitant també un espai telemàtic”. 

 

El Sr. Tribó diu que el fet d’habilitar un espai telemàtic facilitaria la participació perquè 

molta gent pot estar impedida i no poder-se desplaçar. 
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El Sr. Macià manifesta que el govern està a favor dels processos participatius però 

que, per responsabilitat política, no poden donar tota la gestió del pressupost a la 

ciutadania; que estan d’acord que alguna partida la pugui decidir la ciutadania i que el 

Consell de Barris seria l’ens que podria canalitzar tot això, canviant-li el nom, perquè hi 

participarien d’altres col·lectius com les associacions. Considera que el redactat de la 

moció és molt ambigu i pregunta si el mètode una persona-un vot significaria fer una 

consulta popular. Reitera que creuen en els processos participatius i que per això 

engegaran el  del Pg. Vilanova i acabaran el projecte del Pg. Marítim que es va iniciar 

l’anterior legislatura amb el Sr. Grau com a regidor, però que amb un límit – diu - 

perquè si van traspassant responsabilitats al final es desvirtuen les eleccions 

municipals. Conclou indicant que tot això no té res a veure amb la transparència 

perquè al web hi ha un Portal de Transparència i també una Llei que estableix que 

s’haurà d’anar incorporant tota la informació al Portal, fins i tot els contractes. Quant a 

l’espai telemàtic, assenyala que ja estan treballant amb la Diputació perquè certs 

tràmits es puguin fer per Internet. 

La Sra. Martínez diu que és evident que al pressupost hi han moltes partides que 

difícilment es podrien modificar i que ells parlen des del vessant de crear un reglament 

per dur a terme un debat, a través d’aquesta comissió. Afegeix que ella creu en el 

concepte de “pagar i poder participar” en aquelles inversions que es fan al municipi i 

que la manera d’instrumentar-ho ja es decidirà a la taula de treball.  

Quant a les esmenes presentades pel grup Sí Es Pot lamenta que les hi hagin lliurat al 

mateix Ple i diu que entenen que és una simple manera de puntualitzar i que no 

tindrien cap problema en acceptar-les. 

El Sr. Pérez diu que són conscients que uns pressupostos participatius no es faran 

d’avui per demà i que no es pot posar de cop i volta  el 100% del pressupost en mans 

de la ciutadania; que tot això es regula amb un reglament que assentaria les bases per 

a fer-ho.   

La Sra. Cuadra diu que els seus motius han coincidit amb els del govern perquè el 

seu grup sempre ha pensat igual, estiguin al govern o a l’oposició, però que hi han 

grups que quan són al govern fan els pressupostos com toca i quan són a l’oposició 

demanen uns pressupostos participatius. Quant al reglament del que parla la moció 

pregunta per què no l’han portat fet per a aprovar-lo, perquè no paren – diu -, d’aprovar 

mocions que després no es duen a terme, com la moció de Guanyem de fer una 

auditoria de personal. 

El Sr. Tribó diu que les esmenes que han presentat no són puntualitzacions - com 

deia la Sra. Martínez - sinó punts dignes d’estudi. Afegeix que la proposta del 

Reglament ha de venir dels dos grups que presenten la moció. Seguidament, 

considera que la moció deixa  bastant que desitjar tècnicament i posa com a exemple 

el punt tercer, que parla de cinc criteris quan considera que excepte l’últim, la resta és 
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parlar per parlar; que no detalla quina part del pressupost es pot votar, qui pot fer-ho o 

de quina manera, què vol dir auto reglamentat, de quina estructura política parla quan 

defineix el criteri vinculant o a què es refereix amb control social del procés. 

La Sra. Martínez, en relació a les paraules de la Sra. Cuadra, diu que no estan 

plantejant un debat de pressupost sinó un debat per a poder aprovar un reglament i 

considera que totes aquelles coses que milloren i renoven necessiten d’una mentalitat 

oberta per a fer-ho possible. 

El Sr. Pérez explica que un reglament de pressupostos participatius no només està 

confeccionat per polítics sinó que hi participen els ciutadans i ciutadanes. 

Seguidament, pregunta al Sr. Tribó per què no ha presentat ell una moció, portant-ho 

al seu programa. 

El Sr. Macià diu que ell porta set mesos al govern i que en aquest temps ha endegat 

un projecte de Consell de Barris i que, en canvi, gent que porta vuit anys a 

l’Ajuntament ara parlen del “pagar i participar”. Per altra banda considera que aquesta 

moció és populista; que haguessin pogut esperar una mica més perquè volen que la 

gent que formi part d´aquell Consell participi en aquest reglament. Quant a les 

esmenes, explica  que també hi votaran en contra, no per les esmenes en sí mateixes, 

sinó perquè estan en contra del conjunt del que signifiquen aquests pressupostos. 

Es sotmeten votació les esmenes i no s’aproven per 7 vots en contra  ( 4 d’UC 11-

RCAT, 2 d’ERC-AM i 1 d’ICV-E), 5 vots a favor (2 del PSC-CP, 2 de Cubelles Sí Es 

Pot i 1 de Cubellencs-FIC) i 4 abstencions (1 del PPC, 2 de CIU i 1 de Guanyem 

Cubelles). 

Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 7 vots en contra  ( 4 d’UC 11-RCAT, 2 

d’ERC-AM i 1 d’ICV-E), 4 vots a favor (2 del PSC, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de 

Cubellencs-FIC) i 5 abstencions (1 del PPC, 2 de CIU i 2 de Cubelles Sí Es Pot). 

 

9.2.- MOCIÓ "PETICIÓ CIUTADANA PER A QUE CUBELLES  DISPOSI D'ESPAIS 

DESTINATS A  L' ESBARJO CANÍ" PRESENTADA PER GUANYEM CUBELLES I 

CUBELLENCS-FIC 

 

Ciutadans i ciutadanes de Cubelles portem anys protestant per la falta d'un recinte on 

puguin córrer en llibertat les nostres mascotes, reclamant una zona recreativa 

habilitada per a poder passejar als nostres gossos sense corretja. 

Parlem d'alguna cosa més que un pipi-can, volem un Parc Caní. 

Reclamem un Parc Caní com els existents en altres poblacions veïnes com Vilanova o 

Sant Pere de Ribes, parcs on els nostres gossos puguin córrer i jugar en llibertat amb 

els seus congèneres. 
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No parlem de recintes de quinze metres quadrats on els animaIs puguin fer les seves 

necessitats ràpidament, que d'altra banda és el mínim exigible  per a que els amos  

dels gossos puguin portar els seus animals a fer les necessitats en  una  zona  

controlada. 

L'Ajuntament de Cubelles té que veure aquesta petició com una oportunitat de fer 

alguna cosa diferent, ambiciosa, positiva i que dóna un valor afegit al nostre municipi; 

més que com un problema al que ha de donar una ràpida solució. 

Veïns i veïnes de Cubelles tenen que desplaçar-se en el seu vehicle fins a Vilanova i la 

Geltrú per acudir al Corre-can del Barri Mar, un espai de centenars de metres quadrats 

dedicat a l'esbarjo de gossos. 

A Cubelles tenim un espai infrautilitzat a la zona del "Parc del Prat de Cubelles al 

costat de la via del tren, un lloc ideal per a fer el Parc caní ; ja que actualment la meitat 

del perímetre està tancat, il·luminat, apartat de la zona d'habitatges i amb espai 

suficient per aparcar. 

 El Parc caní no és res especial, un gran espai tancat, una porta de seguretat, alguns 

bancs, il·luminació, algunes papereres i una font on els gossos poden beure aigua. 

Però és suficient perquè animals i propietaris siguin feliços durant una estona al dia. 

Caldria preguntar-se qui gaudeix més, els gossos, que corren lliures i juguen amb 

d'altres gossos o els amos, que senten com a propi l'alegria de les seves mascotes en 

un entorn on donar curs al seu  instint. 

Només pretenem poder gaudir de les nostres mascotes sense molestar la resta de la 

ciutadania. 

Per aquests motius proposem al ple municipal de Cubelles els següents acords: 

PRIMER.- Destinar una partida pressupostaria per a l'habilitació abans de 5 mesos; de 

com a mínim d'un parc caní a la zona denominada "Parc del Prat de Cubelles" amb les 

dimensions adequades i mesures de seguretat necessàries. 

SEGON.- Destinar una partida pressupostaria per a ubicar a cada barri de Cubelles 

sempre i quan tinguin espais adients, un pipi-can per a que els gossos facin les seves 

necessitats. 

TERCER.- Creació d'una comissió formada per tots els representants dels diferents 

grups polítics amb representació municipal, tècnics d'Urbanisme, veïns i col·lectius 

interessats, per acordar les ubicacions més idònies dels pipi-cans. I perquè s'elabori 

un decàleg de normes d'ús i s'incorpori el mateix, a la corresponent ordenança  

reguladora de tinença d'animals. 
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QUART.- Obrir durant aquest 2016 un procés consultiu a la ciutadania Cubellenca ,per 

preguntar respecte a la possibilitat d'habilitar una platja del nostre municipi per a poder 

anar amb els gossos tot l'any. 

 CINQUÈ.- Paral·lelament s’impulsarà un calendari de campanyes de sensibilització 

perquè els propietaris de gossos siguin conscients de la responsabilitat que representa 

tenir cura de les mascotes. Aquestes campanyes aniran acompanyades d'un major 

control i sanció de la minoria de propietaris que mantenen actituds incíviques, d'acord 

amb les ordenances vigents. 

SISÈ.- Implementar una campanya d'informació a tots els propietaris de gossos, per 

l'adequat ús de pipi-cans i Parcs o zones habilitades per a gossos. 

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

 

La Sra. Martínez  diu que han presentat aquesta moció perquè Cubelles està 

mancada d’espais de corre-can i de pipi-can, espais que són comuns, comenta, a la 

majoria de pobles i ciutats de Catalunya; que a Cubelles hi ha diverses zones verdes 

que podrien encabir-ho sense molestar cap habitatge proper, com ara la pastilla 

pròxima a la Policia local o l’espai a prop de Les Salines. Comenta que es tracta d’un 

petició que han reiterat diverses vegades i que, davant la manca de resposta han 

decidit presentar aquesta moció per a poder-ho veure culminat, si pot ser, en un 

període màxim de cinc mesos perquè entenen que no és quelcom complicat. 

 

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

 

El Sr. Pérez explica que el que han fet ha estat canalitzar unes demandes ciutadanes 

per a que els animals tinguin un espai d’esbarjo on es socialitzin i puguin córrer 

lliurament i llegeix el text de la moció. 

 

La Sra. Cuadra pregunta al govern si es podran realment destinar partides a tal 

efecte, tal i com es demana als dos primers acords de la moció, en un pressupost on 

saben que s’han retallat serveis que consideren importants, com el contracte amb la 

televisió comarcal. 

 

L’alcaldessa respon que posar un pipi-can i un corre-can a cada barri no es podrà fer. 

 

El Sr. Tribó diu que és una constant en les mocions de Guanyem i Cubellencs el fet 

de crear comissions, i comenta que té la sensació que com que no poden governar 

demanen la creació de comissions per a controlar tota la feina de l’equip de govern, i 

conclou recordant que la seva agrupació d’electors és absolutament animalista. 

 

El Sr. Écija diu que si no es fa el pipi-can no és per falta de diners, sinó per falta de 

voluntat política. 
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El Sr. Hugué diu que és voluntat del govern de tirar endavant el corre-can; recorda 

que al 2011 ell, com a regidor, va ser el primer que en el seu pressupost va incloure 

una partida destinada a l’esbarjo per a mascotes i diu que poden estar tranquils que al 

pressupost del 2016 es farà aquest corre-can i que s’hi està treballant. Afegeix que a la 

moció s’està dient al govern el lloc, el temps i la forma de fer-ho i considera que potser 

se’ls hauria de deixar treballar a nivell tècnic i polític.  

 

Quant a la ubicació, el Sr. Hugué diu que la moció només proposa la zona de La Mota 

però que el govern també està valorant altres llocs. Quant a la petició de fer un pipi.-

can a cada barri recorda que a Barcelona s’estan retirant precisament com a mesura 

higiènica. Afegeix que tot això també ha d’anar lligat a insistir amb l’Ordenança de 

tinença d’animals de companyia i de responsabilitat de la gent que té mascotes i que el 

govern té la voluntat de tirar endavant sancions coercitives a qui no compleixi aquesta 

Ordenança i que s’hi estarà molt més al damunt perquè considera una vergonya com 

es troben molts parcs i voreres del municipi per comportaments incívics d’una minoria. 

Quant a la platja per a poder anar-hi amb gossos, el Sr. Hugué recorda que a la 

passada legislatura es va fer accessible la platja de Les Salines, excepte els mesos de 

juliol i agost. 

 

El Sr. Hugué conclou que comparteixen el fons de la moció però no la forma; que 

coincideix amb el Sr. Tribó sobre la creació de comissions i que ja hi ha uns tècnics 

municipals i uns polítics al govern, que és a qui toca decidir, per voluntat de la 

ciutadania. Finalment reitera que intentaran, al llarg d’aquest any, contemplar-ho al 

pressupost del 2016 i fer realitat aquest projecte buscant també la complicitat dels 

veïns. 

 

La Sra. Martínez demana que llegeixin els acords, que es demana l’habilitació abans 

de cinc mesos de “com a mínim” un parc caní al Parc del Prat de Cubelles, però que 

per a la resta no han posat dates i que si el govern diu que ja ho està ultimant no creu 

que tinguin cap inconvenient en aprovar aquest punt. 

 

Quant a les sancions, diu que Cubellencs va preguntar al Ple quantes persones 

s’havien sancionat per les defecacions i que la resposta és que no se n’ha posat cap  

en dos anys i que això fa que siguin escèptics. Pel que fa a les Comissions, la Sra. 

Martínez diu que és lògic que les demanin perquè s’estan fent coses noves que 

necessiten d’una  estructura i una regulació. Finalment demana sensibilitat al Sr. 

Hugué perquè les persones que tenen animals, diu, no tenen mascotes sinó animals 

de companyia. 

 

El Sr. Hugué demana que no es posi en dubte la seva sensibilitat cap el tema 

animalista i recorda que el 2011 ell ja ho tenia en pressupost i que la Sra. Martínez no 

ho va impulsar malgrat estar al govern durant dos anys. Repeteix que el corre-can es 
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farà però demana que els deixin governar sense imposar terminis i comissions perquè, 

a més, és el primer pressupost que portaran a aprovació. 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza 

 

El Sr. Macià, quant al tema de les denúncies per defecacions, diu que no n’hi ha 

perquè és molt difícil que la gent no les reculli quan hi ha policia davant i destaca que a 

partir d’aquest any es sancionarà pel fet de no portar bosses per a recollir les 

defecacions. Afegeix que el mes de novembre del 2015 hi havia 150 denúncies, 35 

actes per manca de cens i de xip, 28 per manca de cens i 24 denúncies que es van 

subsanar cosa que demostra que la Policia treballa i fa els controls però que una cosa, 

diu, és controlar aquests temes i l’altre el de les defecacions, que és molt més 

complicat. 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza i s’hi absenta el Sr. Tribó. 

 

El Sr. Pérez diu que no entén que el Sr. Hugué destinés una partida pressupostària el 

2011 per a fer una zona d’esbarjo caní i que, a dia d’avui, encara no estigui feta. 

 

El Sr. Hugué diu que perquè Unitat Cubellenca estava al govern però que en va ser 

expulsat i que és quan va entrar la Sra. Martínez, conjuntament amb el PSC, CIU i 

ICV. 

 

El Sr. Écija diu que en quest tema, van estar com a responsables primer Unitat 

Cubellenca i després ICV, els mateixos que ara i que ni la Sra. Martínez ni cap dels 

que ha anomenat el Sr. Hugué n’eren responsables. 

 

El Sr. Hugué diu que entén que si s’està en un  govern es té poder d’influència,  i que, 

per tant, podien haver exigit tirar aquest tema endavant, malgrat no ser-ne els 

responsables. 

 

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

 

Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 7 vots en contra  ( 4 d’UC 11-RCAT, 2 

d’ERC-AM i 1 d’ICV-E), 6 vots a favor (2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de 

Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i 3 abstencions (1 del PPC, 2 de CIU). 

 

9.3.- MOCIÓ PER DEMANAR L'ATENCIÓ CONTINUADA 24 HORES AL CENTRE  

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CUBELLES PRESENTADA PELS GRUPS 

MUNICIPALS, UC 11- RCAT, ERC-AM, ICV-E I GUANYEM CUBELLES 

Durant l'any 2011 la Generalitat de Catalunya va dur a terme una sèrie de retallades, 

reordenacions i reajustaments deis serveis sanitaris a la sanitat pública. Una de les 
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conseqüències d'aquestes retallades les va patir Cubelles en primera persona, ja que 

es va deixar d'oferir el servei d'atenció mèdica 24 hores al nostre CAP. 

Després de la reorganització sanitària, al 2011 el Centre d'Atenció Primària del nostre 

poble roman obert de 8 a 21 hores de dilluns a divendres i de 9 a 21 hores dissabtes, 

diumenges i festius, on s’atén les urgències mediques de Cunit i Cubelles. Vam passar 

de tenir obert 24 hores el CAP a 13 hores. Fora d'aquests horaris la ciutadania de 

Cubelles i Cunit s'ha hagut de desplaçar a l'hospital per ser atesa per un metge. Però 

no som els únics, ja que tota la comarca del Garraf ha de dirigir-se a l'hospital si té una 

urgència mèdica en horari nocturn, col·lapsant d'aquesta  manera el servei 

d’urgències. 

Cubelles a l'igual que la majoria de poblacions del Garraf i el Baix Penedès, quan 

arriben festius senyalats o l’època estival les seves poblacions es dupliquen o inclús 

tripliquen, empitjorant encara més el servei d'atenció a les urgències mèdiques. 

Guanyem creu en un sistema públic de salut universal, equitatiu, gratuït i a l'abast de 

totes les persones. Com a representants de la ciutadania, ens considerem 

responsables d'intentar garantir que les veïnes i els veïns de Cubelles gaudeixin 

d'aquest model de sanitat. 

Som contraris al discurs economicista en matèria de salut, perquè la salut de les 

persones i el seu benestar físic i psicològic no es pot mesurar en diners. I això és així, 

no tan sols respecte l’assistència sanitària i la d’urgències, sinó també en la promoció 

de la salut i en el camp de la prevenció de les malalties de la col·lectivitat. Per tant, 

aquest grup municipal creu fermament en la necessitat de treballar per aconseguir 

guanyar tots aquells serveis que impliquin millores en l’àmbit de la salut, essent 

l'atenció continuada un dels més importants. 

Entenem que els regidors i regidores d'aquest consistori hem de fer un front comú per 

intentar recuperar l’atenció continuada 24 hores, i estem segurs que la majoria 

considerem basic aquest servei per a la població. 

Ara a 2016, hi ha un nou govern a Generalitat de Catalunya, amb uns nous 

responsables al Departament de Salut, i molts pobles de Catalunya, entre ells varis de 

la comarca del Garraf, estan demanant al nou conseller de Salut que reconsideri el 

tancament de l'atenció mèdica 24 hores als seus CAP's. Cubelles no pot ser menys, 

no podem caure en el conformisme o la passivitat. Considerem essencial i  primordial 

el restabliment d'aquest servei per a la nostra vila i hem de lluitar per aconseguir-ho. 

Per tots aquest motius es proposa al Ple Municipal, l'aprovació dels següents 

ACORDS: 
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Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat, i en especial al nou conseller de Salut 

Antoni Comín i Oliveres que restauri el servei d'atenció continuada del CAP Cubelles, 

les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. 

Segon.- Instar als grups parlamentaris dels partits representats en aquest ajuntament, 

que defensin aquest acord a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. 

Tercer.- Enviar aquesta Moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 

al Consorci Sanitari del Garraf, i als respectius grups parlamentaris per tal que la 

recuperació del servei del CAP pugui ser debatuda al Parlament i s'obtingui la seva 

restauració, i posar fi al que es considera un greuge contra el principi d'una sanitat 

pública equitativa  i eficaç. 

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

El Sr. Pérez explica la proposta 

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

El Sr. Hugué explica que Cubelles va ser un dels municipis afectats per la 

reestructuració de l’atenció continuada a tot Catalunya i que van fer una carta a la 

Conselleria i es va tenir una reunió però la decisió estava més que presa encara que sí 

van aconseguir tenir una ambulància els mesos d’estiu. Seguidament exposa els 

recursos dels que es disposa actualment: cobertura sanitària al CAP de les 08:00 a les 

21:00h de dilluns a divendres; a partir de les 21:00 h, un equip d’atenció continuada a 

domicili que dóna cobertura a tot el Garraf, amb un temps de resposta, indica, entre les 

dues i les dues  hores i mitja, en l’àmbit de les emergències, del servei del 112, amb 

un temps de resposta de set minuts, i dels  hospitals de sant Antoni i de Sant Camil. 

Considera que s’ha de parlar dels recursos que hi ha i no només dels que ens falten i 

que, com a govern, tenen l´obligació de reclamar tots aquests drets del ciutadà que es 

perden en algun moment, motiu pel qual creu que s’ha de demanar una reunió amb la 

Conselleria per a fer extensiva aquesta voluntat del Ple i de la ciutadania però que cal 

anar-hi també amb un pla B com per exemple dotar de recurs de metge i infermera a 

nivell comarcal, ubicant-lo a l’hospital comarcal de referència, com s’ha fet a d’altres 

comarques per a reduir el temps de resposta de les urgències hospitalàries. 

El Sr. Baraza considera que aquesta moció té un component més demagògic que 

real, fet que avala la informació que acaba de donar el Sr. Hugué i que també cal 

saber dades com el número d’assistències a partir de les 21:00 h , que és entre una i 

dues intervencions i que acostumen a ser per mals menors ja per a les emergències hi 

ha les ambulàncies i per a les urgències els hospitals motiu pel qual estan d’acord en 

el Pla B que comentava el Sr. Hugué. Afegeix que també consideren una bona acció el 

poder disposar d’una ambulància al municipi. Conclou dient que, des del punt de vista 

polític tots poden estar d’acord en que volen el  màxim nombre de serveis al municipi, 
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però que plantejat des de la vessant tècnica entenen que hi ha d’altres alternatives que 

no estan contemplades en aquesta moció i que, per tant, el seu vot serà d’abstenció. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC 11-RCAT, 2 

d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de Guanyem Cubelles i 1 

de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 3 abstencions (1 del PP i 2 de CIU). 

9.4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SI ES POT, A FAVOR DE LA IGUALTAT DEL 

COL·LECTIU LGTBI+ DEMANANT LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 11/2014, PER 

A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES I 

INTERSEXUALS I PER ERADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA 

TRANSFÒBIA 

Aquesta moció té com a principal objectiu apropar la població al col·lectiu LGTBI+ i 
desmuntar estereotips que encara segueixen latents en la societat actual, afavorint la 
construcció d'una societat inclusiva, formant ciutadanes i ciutadans del futur preparats 
per conviure, ser tolerants, respectuosos i lliures de prejudicis. 
 
Pel que fa a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el “Defensor del Pueblo” i el 
“Centro de Estudios Reina Sofía” assenyalen que un 30% dels alumnes han dut a 
terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra companys i companyes LGBTI. Un 
15% reconeix haver actuat de manera violenta, un 3% ha participat en pallisses contra 
les i els joves LGBTI i un 13,4% assegura que és correcte tractar-les amb menyspreu. 
Un 65% de les noies i dels nois homosexuals ha patit insults, un 30% exclusió, un 20% 
cops i un 10% arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, xifres tres vegades superior a 
les patides per estudiants heterosexuals.  
 
Aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, tot passant 
desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i mares. Alhora, 
l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres parts dels 
adolescents que han patit assetjament ho amaguen per vergonya i por a represàlies. 
 
Des del Grup Municipal Si Es Pot entenem que aquestes agressions són el fruit del 
sistema patriarcal i que la lluita per l’eradicació de la LGTBIfòbia és una lluita més del 
moviment feminista.  
 
A Cubelles, les Dones ja tenen el seu espai físic i valorem molt positivament la feina 
desenvolupada al Centre d'Informació i Assessorament per a Dones Violeta. A la 
legislatura passada es va impulsar considerablement les polítiques d’igualtat al 
municipi i desitgem la seva continuïtat i desenvolupament. Les dones LGTBI pateixen 
doble discriminació. 
La invisibilitat és un mecanisme del sistema per mantenir-se: el que no s’anomena, no 
existeix i si no existeix és complicat incloure-ho als debats socials i polítics i és encara 
més difícil explicar que hi ha discriminació. 
 
La mort del jove Alan del passat 24 de desembre que patia "bullying", va ser per causa 
d’un assassinat social, no podem permetre que torni a passar i no podem desprotegir a 
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les persones amb diversitat sexual o diversitat de gènere només per formar part d’una 
minoria a la nostra societat. 
 
A més les persones transsexuals pateixen rebuig i tenen greus dificultats per accedir al 
mercat laboral i per tant viuen en risc d’exclusió social. 
 
Un altre exemple d’agressió va ser la brutal pallissa que va patir Mark Small, el passat 
1 d’agost a Sitges, ciutat “Gayfriendly”, en sortir d’un bar gay. 
 
No podem ignorar l’assetjament de les persones que pateixen agressions cada dia al 
nostre municipi per la seva orientació sexual o identitat sexual. 
 
Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar a l’octubre del 2014 la llei contra la 
LGTBIfòbia, encara queda la part més important: implementar-la. Si bé la Generalitat 
hi ha de jugar un paper actiu, la implicació activa i compromesa dels Ajuntaments és 
imprescindible. 
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Si Es Pot proposa els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Adherir-se a les diades del 17 de maig, Dia internacional contra la 
LGTBIfòbia i del 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i 
intersexual, tot posant en un lloc visible de l’Ajuntament de Cubelles la bandera amb 
els colors de l’arc de Sant Martí.  
 
SEGON.- Facilitar un espai de trobada al Centre d'Informació i Assessorament per a 
Dones Violeta pel col·lectiu LGTBI+. 
 
TERCER.- Recolzar les entitats contra la LGTBIfòbia 
 
QUART.- Assumir el compromís de dotar una aportació d’entre 1000 i 3000 euros 
anual als pressupostos municipals a partir dels de l’exercici 2016-2017 i 
successivament per l’adhesió a l’Observatori Contra l’Homofòbia i actualizable segons 
ipc. 
 
CINQUÈ.- Desenvolupar dins l’àmbit municipal la llei 11/2014, d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb especial atenció als següents aspectes: 
 
a) Formació dels treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la Guàrdia 
Urbana. 
 
b) Creació d’un servei d’atenció a les víctimes facilitant la manera de denunciar els 
casos d’assetjaments patits per dones, infants i adolescents LGTBI+ de Cubelles, 
donar suport a les víctimes i donar a conèixer a la població com evitar i denunciar el 
"bullying". 
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c) Elaboració d’un protocol de denúncia i d’un protocol d’actuació en casos 
d’agressions i/o discriminacions. 
 
SISÈ.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar de forma immediata tot el 
contingut de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre. 
 
SETÈ.- Instar al govern autonòmic que inclogui les persones lesbianes i bisexuals o 
d’altres identitats plurisexuals dintre dels mètodes de reproducció assistida de la 
sanitat pública. 
 
VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia, a la 
Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals. 
 
L’alcaldessa explica que el dia 15 de febrer el grup Sí Es Pot va presentar unes 
esmenes que es van demanar a la Comissió Informativa. 
 
La Sra. Di Stefano llegeix les esmenes que proposen i  que són les següents:  
 
- Al punt QUART: 
 
On diu: 
 
"QUART .- Assumir el compromís de dotar una aportació d'entre 1000 i 3000 euros 
anual als pressupostos municipals a partir des de l'exercici 2016-2017 i 
successivament per l'adhesió a l'Observatori Contra l’Homofòbia i actualitzable segons 
ipc." 
 
Cal que digui: 
 
"-QUART.-  Adherir-se a l'Observatori Contra l’Homofòbia mitjançant un conveni". 
 
-A l'apartat a) del punt CINQUÈ: 
 
On diu: 
 
a) “Formació dels treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la Guàrdia 
Urbana." 
 
Cal que digui: 
 
a) “Dur a terme una jornada d'informació als treballadors i treballadores municipals i, 
especialment, de la Guàrdia Urbana". 
 
La Sra. Di Stefano explica que presenten la moció per la mancança de polítiques  
d’igualtat LGTBI i diu que aquesta és una més de les lluites feministes que lluita contra 
aquest sistema patriarcal que discrimina a qualsevol persona que no sigui home, 
blanc, cristià, heterosexual. Afegeix que aquesta discriminació de vegades es 
converteix en assetjament psicològic i físic, als llocs de feina, a les escoles, espais 
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d’oci i d’esports i inclús pot acabar en suïcidi com és el cas de l´Alan. Finalment diu 
que espera que la moció s’aprovi pel bé del col·lectiu LGTBI i per a ajudar a apropar la 
població de Cubelles a aquest col·lectiu. 
 
La Sra. Martínez, quant al quart punt que acordaria l’adhesió a l’Observatori Contra 
l’Homofòbia pregunta quines responsabilitats comportaria aquest conveni. 
 
L’alcaldessa explica que aquest conveni s’ha de redactar i que estan en contacte amb 
l’Observatori.  
 
 La Sra. Di Stefano indica que el conveni es fa a mida, segons del que vulgui fer 
aquest govern. 
 
La Sra. Martínez considera que queda massa ambigu i voldrien saber a què ens 
compromet. 
 
El Sr. Tribó diu que el seu grup no està al govern amb la qual cosa no té capacitat per 
a contactar directament amb l’Observatori ni pactar aquest contracte. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda. 
 
La Sra. Martínez diu que creuen en la igualtat de tot ser humà però que com que no 
se’ls han aclarit els seus dubtes el seu vot serà d’abstenció. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda. 
 
L’alcaldessa aclareix que el primer pas que faran serà la jornada de formació, que 
amb l’esmena ha passat de entre 1.000 i 3.000 € a 200 o 300 € i que després es farà 
el conveni mirant com ho tenen la resta d’Ajuntaments i que si vol la Sra. Martínez ja la 
convidaran. 
 
La Sra. Cuadra diu que ells també entenen la igualtat en majúscules i que amb el 
col·lectiu de les dones s’ha avançat molt però no així en col·lectius com aquest o 
d’altres que no s’esmenten en aquesta moció. Seguidament demana que en comptes 
de “Guàrdia Urbana” hi digui “Policia Local”. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Martínez 
 
El Sr. Macià quant al tema dels costos i els compromisos que suposaria l’aprovació de 
la moció indica que  precisament van fer retirar el cost econòmic. Exposa que no hi ha 
una legislació específica que protegeixi aquest col·lectiu i que els protocols d’actuació 
en aquests casos són els mateixos que en els casos de bullying, agressions etc. en 
l’àmbit que sigui;  que l’Observatori, en aquest cas, a més d’organitzar xerrades, donar 
informació i d’altres activitats també rep còpia de les denúncies de persones 
assetjades o maltractades i les canalitza. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez. 
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Es sotmeten a votació les esmenes i s’aproven per 14 vots a favor (4 d’UC 11-RCAT, 

2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 de CIU i 1 de Guanyem 

Cubelles ), cap vot en contra i 2 abstencions (1 del PPC i 1 de Cubellencs-FIC). 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’UC 11-RCAT, 2 

d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 de CIU i 1 de Guanyem 

Cubelles ), cap vot en contra i 2 abstencions (1 del PPC i 1 de Cubellencs-FIC) 

quedant redactada de la següent manera: 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SI ES POT, A FAVOR DE LA IGUALTAT DEL 

COL·LECTIU LGTBI+ DEMANANT LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 11/2014, PER 

A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES I 

INTERSEXUALS I PER ERADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA 

TRANSFÒBIA 

Aquesta moció té com a principal objectiu apropar la població al col·lectiu LGTBI+ i 

desmuntar estereotips que encara segueixen latents en la societat actual, afavorint la 

construcció d'una societat inclusiva, formant ciutadanes i ciutadans del futur preparats 

per conviure, ser tolerants, respectuosos i lliures de prejudicis. 

 
Pel que fa a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el “Defensor del Pueblo” i el 
“Centro de Estudios Reina Sofía” assenyalen que un 30% dels alumnes han dut a 
terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra companys i companyes LGBTI. Un 
15% reconeix haver actuat de manera violenta, un 3% ha participat en pallisses contra 
les i els joves LGBTI i un 13,4% assegura que és correcte tractar-les amb menyspreu. 
Un 65% de les noies i dels nois homosexuals ha patit insults, un 30% exclusió, un 20% 
cops i un 10% arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, xifres tres vegades superior a 
les patides per estudiants heterosexuals.  
 
Aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, tot passant 
desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i mares. Alhora, 
l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres parts dels 
adolescents que han patit assetjament ho amaguen per vergonya i por a represàlies. 
 
Des del Grup Municipal Si Es Pot entenem que aquestes agressions són el fruit del 
sistema patriarcal i que la lluita per l’eradicació de la LGTBIfòbia és una lluita més del 
moviment feminista.  
 
A Cubelles, les Dones ja tenen el seu espai físic i valorem molt positivament la feina 
desenvolupada al Centre d'Informació i Assessorament per a Dones Violeta. A la 
legislatura passada es va impulsar considerablement les polítiques d’igualtat al 
municipi i desitgem la seva continuïtat i desenvolupament. Les dones LGTBI pateixen 
doble discriminació. 
La invisibilitat és un mecanisme del sistema per mantenir-se: el que no s’anomena, no 
existeix i si no existeix és complicat incloure-ho als debats socials i polítics i és encara 
més difícil explicar que hi ha discriminació. 
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La mort del jove Alan del passat 24 de desembre que patia "bullying", va ser per causa 
d’un assassinat social, no podem permetre que torni a passar i no podem desprotegir a 
les persones amb diversitat sexual o diversitat de gènere només per formar part d’una 
minoria a la nostra societat.  
 
A més les persones transexuals pateixen rebuig i tenen greus dificultats per accedir al 
mercat laboral i per tant viuen en risc d’exclusió social. 
 
Un altre exemple d’agressió va ser la brutal pallissa que va patir Mark Small, el passat 
1 d’agost a Sitges, ciutat “Gayfriendly”, en sortir d’un bar gay. 
 
No podem ignorar l’assetjament de les persones que pateixen agressions cada dia al 
nostre municipi per la seva orientació sexual o identitat sexual. 
 
Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar a l’octubre del 2014 la llei contra la 
LGTBIfòbia, encara queda la part més important: implementar-la. Si bé la Generalitat 
hi ha de jugar un paper actiu, la implicació activa i compromesa dels Ajuntaments és 
imprescindible. 
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Si Es Pot proposa els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Adherir-se a les diades del 17 de maig, Dia internacional contra la 
LGTBIfòbia i del 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i 
intersexual, tot posant en un lloc visible de l’Ajuntament de Cubelles la bandera amb 
els colors de l’arc de Sant Martí.  
 
SEGON.- Facilitar un espai de trobada al Centre d'Informació i Assessorament per a 
Dones Violeta pel col·lectiu LGTBI+. 
 
TERCER.- Recolzar les entitats contra la LGTBIfòbia 
 
QUART.- Adherir-se a l'Observatori Contra l'Homofóbia mitjançant un conveni". 

CINQUÈ.- Desenvolupar dins l’àmbit municipal la llei 11/2014, d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb especial atenció als següents aspectes: 
 
a) Dur a terme una jornada d'informació als treballadors i treballadores municipals i, 
especialment, de la Policia Local". 
 
b) Creació d’un servei d’atenció a les víctimes facilitant la manera de denunciar els 
casos d’assetjaments patits per dones, infants i adolescents LGTBI+ de Cubelles, 
donar suport a les víctimes i donar a conèixer a la població com evitar i denunciar el 
"bullying". 
 
c) Elaboració d’un protocol de denúncia i d’un protocol d’actuació en casos 
d’agressions i/o discriminacions. 
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SISÈ.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar de forma immediata tot el 
contingut de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre. 
 
SETÈ.- Instar al govern autonòmic que inclogui les persones lesbianes i bisexuals o 
d’altres identitats plurisexuals dintre dels mètodes de reproducció assistida de la 
sanitat pública. 
 
VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia, a la 
Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals. 
 
9.5.- MOCIÓ DEL PSC CUBELLES PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ DE 

PATRIMONI MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CUBELLES 

Vist el notable increment de Patrimoni municipal durant la darrera legislatura. 

Vista la necessitat d'iniciar un programa ampli de protecció i difusió del Patrimoni 

Local. 

Vista la necessitat de prioritzar les accions i les inversions a realitzar en defensa del 

Patrimoni Local. 

El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament que de CUBELLES presenta per a la seva 

consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ: 

PRIMER.- Reprendre el treballs per la constitució de la Comissió Municipal del 

Patrimoni Local amb l'objectiu de protegir, difondre i divulgar la riquesa del Patrimoni 

Local de  Cubelles. 

SEGON.- Recuperar les propostes existents per la creació d'aquesta Comissió 

pendents d'aprovació des de l'abril de 2015 i obrir un període de treball per a procedir 

a la constitució de l'esmentada Comissió en un termini no superior als tres mesos a 

comptar a partir de l'aprovació de la present moció. 

TERCER.- Comunicar els contingut d'aquesta moció a les entitats municipals, i als 

departaments corresponents de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya. 

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Hugué i el Sr. Baraza.  

El Sr. Grau diu que a l’anterior legislatura va quedar sobre la taula la composició 

d’aquesta Comissió de Patrimoni i que creuen que, a part de l’Ajuntament, hi han 

col·lectius, entitats, partits polítics i personal de la Diputació i la Generalitat que fora bo 

que en formessin part. Afegeix que són conscients que la defensa del patrimoni 

requereix de recursos econòmics però que constaten que històricament no se li ha 
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donat l’impuls que requeria i presenten aquesta moció per tal de poder posar en marxa 

aquesta Comissió. 

En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Hugué i el Sr. Baraza.  

La Sra. Martínez manifesta el total suport del seu grup a aquesta moció i recorda que 

va quedar sobre la taula a l’anterior legislatura per manca de consens del tots els 

grups polítics i considera que seria bo desencallar-ho. 

La Sra. Cuadra comenta que només comparteixen el primer acord de la moció però 

que no estan d’acord en recuperar les propostes existents, tal i com diu el segon 

acord, ja que no es van aprovar en el seu moment perquè la composició d’aquella 

Comissió no va semblar correcta fins i tot a membres del govern donat que no hi havia 

tècnics municipals ni de Cultura. Per altra banda diu que no està d’acord amb l’acord 

tercer i que el que s’hauria de fer, enlloc d’això, és anar-hi a demanar diners, com va 

fer ella la passada legislatura. 

El Sr. Tribó diu que aquesta moció parla de reprendre uns treballs i recuperar unes 

propostes que ells ignoren, ja que la passada legislatura no hi eren i per tant en 

desconeixen tots els detalls i pregunten si potser no hauria de ser un prec en comptes 

d’una moció conforme l’article 23, paràgraf quart, del ROM. 

El Sr. Ardila diu que no estaria d’acord amb cap dels punts. Respecte el primer, diu 

que ell no va participar en treballs sinó únicament en una Comissió Informativa a la 

qual se’ls va donar una llista de persones que en formarien part i que aquell mateix dia 

ja van dir que no estaven d’acord amb aquesta llista perquè moltes de les persones 

que hi figuraven no les coneixien i els va sobtar que la regidora de Cultura no en 

tingués constància. Afegeix que la constitució d’una Comissió de Patrimoni municipal 

es farà i que estan treballant en una Comissió interna per a posar ordre i així poder 

treballar amb tot el que tenim actualment de patrimoni i que posteriorment es 

presentarà quina és la feina que s’ha fet fins ara; que la setmana vinent hi haurà una 

reunió informativa per als membres de govern per a informar de la situació actual. 

Per altra banda, comenta que els safareigs és un projecte que ve de la legislatura 

anterior, que hi mancava una petita partida pressupostària per a tirar-ho endavant, que 

s’incorporarà en aquest proper pressupost. Diu que està disposat a crear aquesta 

Comissió de Patrimoni i que tots els grups en siguin partícips però que tal i com està 

redactada la moció no la tiraran endavant. 

El Sr. Grau diu que l’esperit de la proposta no era recuperar aquell format de Comissió 

com a tal, sinó posar-la en marxa i que, per tant, si està mal expressat es podria obviar 

el punt segon, al tercer no notificar a la Diputació i a la Generalitat  i deixar el punt 1 en 

el sentit d’impulsar o iniciar. 
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La Sra. Martínez explica que s’hi ha afegit però que hi estarien d’acord tant d’una 

manera com d’una altra. 

El Sr. Ardila proposa retirar la moció, reunir-se tots els grups i redactar com volen 

presentar-la per al proper Ple. 

El Sr. Grau diu que si el compromís és resoldre-ho en un termini no superior a 30 dies 

hi estan d’acord. 

Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’aprova per 13 vots a favor (4 

d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de 

Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 3 abstencions (1 del 

PPC i 2 de CIU). 

9.6.- MOCIÓ DEL PSC CUBELLES PER LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE 

LA UBICACIÓ DEL TANATORI DE CUBELLES 

Vistes les peticions diverses registrades per la nostra formació en els darrers mesos 

sobre la deficient senyalització de la ubicació del Tanatori de Cubelles. 

Vista la capacitat de l'Ajuntament de Cubelles de millorar aquesta senyalització de 

manera ràpida, econòmica i eficaç. 

El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament que de CUBELLES presenta per a la seva 

consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ: 

PRIMER.- Instar la companyia que explota actualment el servei de Tanatori Municipal 

a instal·lar la senyalització adient arreu del municipi per a facilitar l'accés a les 

instal·lacions actuals. 

SEGON.- En cas necessari, que l'Ajuntament de Cubelles efectuï les accions que 

calguin per resoldre el més aviat possible la manca de senyalització actual. 

El Sr. Grau diu que cal una millora urgent de la senyalització, que el regidor, Sr. Ardila, 

li ha comentat que hi ha fetes unes gestions des del mes de desembre a través de la 

Comissió de mobilitat i demana saber quin és el termini de millora previst. 

El Sr. Tribó diu que es tracta d’un contracte amb una empresa privada i que 

l’Ajuntament no té la potestat per a obligar-la, ja que podria incórrer en delicte de, com 

a mínim, prevaricació si dicta una resolució en aquest sentit. 

El Sr. Ardila explica que el dia 16 de setembre l’empresa Altima va presentar una 

instància perquè volia fer la senyalització del tanatori i que a través de la comissió de 

mobilitat de l’Ajuntament es van reunir amb l’empresa el 12 de novembre per a parlar-

ho; que ara l’empresa està pendent d’una petita tramitació del projecte que han 

presentat, que ha d’aprovar Carreteres. Per aquests motius considera que la moció es 

podria retirar. 
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El Sr. Grau diu que està d’acord en retirar-la en aquests termes. 

9.7.- MOCIÓ DEL PSC CUBELLES PER L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS DE TREBALL I 

D'INFORMACIÓ A L'AJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DE LA 

CORPORACIÓ 

Vistos els acords adoptats durant la passada legislatura per fomentar el millor treball 

de tots els Grups Municipals de la Corporació. 

Vista la capacitat i distribució actuals dels espais a l'Ajuntament de Cubelles. 

Vista la renovada distribució de forces municipals en la present legislatura. 

El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament que de CUBELLES presenta per a la seva 

consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ: 

PRIMER.- Adequar els espais físics necessaris a I‘Ajuntament de Cubelles amb els 

recursos tècnics adients (taules, cadires, informàtica i comunicacions) per habilitar una 

Oficina Municipal pels Grups Polítics representants al Ple segons la normativa vigent i 

els acords adoptats durant la passada legislatura. 

SEGON.- Adequar un espai fix i visible a la publicació de la web municipal per a 

destinar les informacions i escrits dels Grups Municipals que fan referencia a la seva 

acció tal i com es realitza a la revista municipal. 

TERCER.- Organitzar un espai regular adequat i proporcional de tots els Grups 

Municipals dins de la programació de Radio Cubelles i també a la seva pagina web per 

canalitzar de manera justa i equitativa la informació política dels Grups representats al 

Ple en el desenvolupament de les seves responsabilitats municipals. 

El Sr. Grau demana que es trenqui de forma ràpida aquesta mancança i diu que és 

normal que tots els Consistoris tinguin els seus espais per a tots els partits polítics i 

que ho volen fer extensiu als mitjans de comunicació, com la Ràdio o el web municipal. 

Demana l’aprovació de la moció i que a la propera Junta de Portaveus o Comissió 

Informativa es fixi la posada en marxa d’aquests recursos. 

El Sr. Pérez diu que el que es demana ho diu la Llei, tant el ROM com el DL 2/2003, i 

que, per tant, s’ha de fer complir. Explica que el seu grup va presentar una instància el 

dia 7 de novembre demanant que es compleixi. 

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Macià i el Sr. Mudarra. 

La Sra. Cuadra diu que a Ràdio Cubelles no hi ha hagut mai cap problema per a 

intervenir com a grup municipal i que, per tant, no reclamarien cap espai dins la 

programació. Quant a la resta, diu que també es podria compartir un despatx entre tots 

els grups donat que saben que hi ha un problema d’espais i que manquen llocs per a 

ubicar els mateixos treballadors. 
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En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Macià i el Sr. Mudarra. 

El Sr. Tribó qüestiona que això es tracti d’una moció enlloc d’un prec, segons l’article 

23.6 del ROM i diu que ells van sol·licitar-ho a través d’instància en forma de prec. 

Indica que els tres punts de la moció estan regulats al ROM, els espais a l’article 6.2 i 

el web i la Ràdio a l’article 6.3. 

L’alcaldessa diu, pel que fa al primer punt, que els facilitaran un despatx a les 

dependències municipals en un termini de deu dies, compartit per tots; pel que fa al 

segon, explica que al web hi ha un apartat que s’anomena “article d’opinió” i que es va 

crear l’any 2013 però que per decisió del govern de l’època no es va activar. 

Finalment, quant al punt tercer, entén que a la Ràdio tenen els seus criteris periodístics 

i que no han posat mai cap barrera per a que els grups s’expressin. 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC 11-RCAT, 2 

d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 de CIU, 1 de Guanyem 

Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció del PPC. 

9.8.- MOCIÓ SOBRE ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI 

CLIMÀTIC DE PARIS 2015 QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UC 11-

RCAT, ERC-AM, ICV-E I PSC-CP 

Els passats dies 30 de novembre fins l'11 de desembre la Convenció Marc de les 

Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferència 

Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferència de les Parts en qualitat de 

reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto. 

L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les 

Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte 

hivernacle. 

En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en 

dubte que l'actual creixement econòmic esta posant en perill el futur del planeta, si no 

s'adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en 

un veritable desenvolupament sostenible. 

Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de 

producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però 

també a escala local i fins i tot a escala domèstica. 

L'escala local esdevé un vàlua important de tot el procés de desenvolupament 

sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes per l'administració local 

assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle. 
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Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferència Internacional sobre 

el Canvi Climàtic, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

1) Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders ( Una 

contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP  21) i avançar-nos  als 

objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de les 

nostres autoritats. 

2) Creació del PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL per donar suport als municipis en la 

implantació dels acords Paris 2015. 

3) En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure i donar suport a accions i iniciatives 

fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a: 

a) Projectes  d'economia  verda  i  social  per  a  la  creació  de  nova ocupació 

b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi d’eficiència i 

eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures domèstiques, de serveis i 

industrials 

c) Mobilitat i transport 

d) Participació i educació 

4) Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de 

suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la 

Conferencia Internacional sobre el Canvi Climàtic especialment la Declaració de París 

de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels municipis i les regions 

a la COP  21). 

5) Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l'aprovació de la 

llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la 

regulació a llarg termini a nivell d'adaptació i mitigació i la transició vers una la 

descarbonització de l'economia catalana i a la protecció social i ambiental, ambiciosa i 

concreta. 

6)Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les entitats 

municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat 

Espanyol. 

La Sra. Cuadra comenta que ens estem obligant a crear el Pla Estratègic Municipal; 

que estan totalment d’acord amb el punt 3a; pel que fa al 3d insisteix en que comenci a 

instaurar-se a Cubelles l’Agenda 21 escolar, ja que considera que enlloc d’aprovar 

mocions llunyanes s’hauria de començar a treballar per les petites coses del municipi. 

El Sr. Tribó manifesta el seu interès i preocupació per qüestions d’ecologia però opina 

que convindria aclarir alguns punts de la moció: respecte el punt 2, pregunta a quins 
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municipis es dóna suport amb la creació del Pla Estratègic i diu que no entén per què 

el punt 6 parla de traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona 

quan, a més, n’hi ha dotzenes. Proposa que es corregeixin aquests punts per a poder 

votar-hi a favor. 

El Sr. Grau proposa que s’esmeni en el sentit de traslladar els acords a la ACM i a la 

FMC. 

El Sr. Hugué afirma que també hi veu algunes incongruències. Explica que ell, com a 

regidor de Medi Ambient va estar present a l’assemblea anual de la “Xarxa de Pobles i 

Ciutats per la Sostenibilitat” on es va aprovar el Pla Estratègic de cara a 2020 així com 

la declaració de Sant Sadurní on es feien una sèrie de recomanacions als municipis 

adherits a la Xarxa. Considera que ens hauríem d’adherir, mitjançant acord de Ple, al 

Pacte d’Alcaldes per la Sostenibilitat, organisme que es troba dins la Xarxa de la 

Diputació i que això va lligat a una sèrie de responsabilitats que haurem d’adquirir com 

a municipi, la primera d’elles, diu, la redacció del PAES (Pla d’Acció de l’Energia 

Sostenible) definint unes estratègies a nivell municipal per a mitigar el canvi climàtic. 

Per altra banda explica que hi ha una sèrie d’iniciatives com és tirar endavant el 

programa d’Agenda 21, que també va lligat a estar adherits al Pacte d’Alcaldes; que de 

cara al proper curs 2016-2017 estan intentant que el màxim possible d’alumnes           

d’escoles i instituts puguin tenir una agenda escolar. Finalment indica que s’han 

adherit a la moció com a govern i no com a grup, i proposa modificar el segon acord i 

que, en comptes de crear un Pla Estratègic acordi l’adhesió al Pacte d’Alcaldes. 

La Sra. Cuadra, en relació a la intervenció del Sr. Hugué, agraeix que hi hagi fets i no 

només paraules i afirma que veurien clara l´adhesió al Pacte d’Alcaldes, però que s’ha 

d’anar en compte amb el que es posa a les mocions abans d’adherir-s´hi. 

El Sr. Grau comenta que li sembla bé substituir el punt 2 per l’adhesió al Pacte 

d’Alcaldes. 

L’alcaldessa diu que, si també els sembla bé  es modificaria el punt 6, comunicant-ho 

a la AMC i la FMC en comptes de als municipis de la província de Barcelona. 

El Sr. Hugué puntualitza que s’ha de preveure quines conseqüències tindrà a nivell 

monetari, si és que en té, aquesta adhesió i passar-la per Ple; seguidament, proposa 

el següent redactat per al segon acord: “Treballar a nivell municipal per a l’adhesió al 

Pacte d’Alcaldes per la sostenibilitat” i deixar sense efecte els subapartats. 

El Sr. Grau hi està d’acord i afegeix que també s’hauria de posar que ens incorporem 

al Pla Estratègic de la Diputació. 

La Sra. Martínez diu que al Ple passat van presentar unes esmenes a la moció del 

Delta del Foix, que no van ser acceptades perquè no es van entrar en forma segons el 

ROM i, per tant, reclama que s’apliqui a tots per igual aquest Reglament. 
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L’alcaldessa proposa que la moció es deixi sobre la taula fins que es modifiqui el 

ROM. 

El Sr. Tribó demana conèixer el criteri de la secretària quant a la interpretació de 

l’article 23 del ROM, indicant la possible interpretació en el sentit de considerar una 

esmena la que no fa el ponent d’una moció i una modificació el que presenta el mateix 

grup que la defensa. 

En aquests moments s´absenta de la sessió la Sra. Cuadra 

La secretària, a petició de l’alcaldessa, explica que aquesta podria ser una 

interpretació factible a aplicar en aquest Ple i en els següents, mentre no es modifica el 

ROM. 

El Sr. Hugué diu que arribat aquest punt i seguint el criteri que s’ha seguit fins ara 

proposa que es deixi la moció sobre la taula i treballar per a tirar endavant el ROM en 

Comissió Informativa o de Portaveus. 

Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i s’aprova per 13 vots a favor (4 

d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de 

Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 2 abstencions (1 del 

PPC i 1 del Sr. Baraza de CIU). 

En aquests moments s´incorpora a la sessió la Sra. Cuadra.  

9.9.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL 120È ANIVERSARI DE 

CHARLIE RIVEL PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UC 11-RCAT,ERC-

AM, ICV-E I PSC-CP 

El 26 de juliol de l’any passat es van celebrar els 25 anys de la obertura a la vila de 

Cubelles de l’espai dedicat a aquest pallasso universal, Charlie Rivel. Primerament va 

ser el Charlie Rivel Hall que estava situat a les galeries del Passeig Bardají de 

Cubelles i actualment és l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel situat a la 

planta baixa del Castell de Cubelles. 

Enguany, a l’abril es commemoren els 120 anys del naixement de Josep Andreu 

Lasserre, més conegut com a Charlie Rivel, i al ser un dels personatge més coneguts 

de la comarca del Garraf i icona de la vila de Cubelles, creiem que és un bon motiu per 

adherir-nos a aquesta efemèride i fer cohesió comarcal. 

L’adhesió suposa el compromís de fer algunes activitats familiars relacionades amb el 

món del circ i dels pallassos donant a conèixer així, el personatge i el centre museístic 

de la vila de Cubelles. I suposa, també, l’inici d’una nova manera de treballar a nivell 

comarcal, fent una major difusió de les activitats dels diferents municipis, adherint-nos-

hi i ajudant a projectar-nos mútuament. 
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Des dels grups d’Unitat Cubellenca 11 Reagrupament, Esquerra Republicana de 

Cubelles, Iniciativa per Catalunya-Verds i Partit Socialista de Catalunya doncs, 

proposem els següents acords: 

PRIMER. Promocionar  la commemoració dels 120è aniversari de Charlie Rivel des de 

la regidoria de Cultura de l´Ajuntament amb coordinació amb totes les regidories de la 

comarca i zona que vulguin adherir-se als actes  que s’organitzin des de l’Ajuntament 

de Cubelles per celebrar aquesta efemèride. 

SEGON. Difondre  juntament amb el Consell Comarcal del Garraf des de la Masia d’en 

Cabanyes i des de les seves oficines aquests actes i les diferents activitats que 

s’organitzin al respecte als diferents municipis de la comarca i, especialment, al 

municipi de Cubelles. 

TERCER. Organitzar diferents activitats familiars relacionades amb els pallassos i el 

món del circ a la seu del Consell Comarcal de la  Masia d’en Cabanyes durant la 

primavera d’enguany en coordinació amb l’Ajuntament de Cubelles i fent al·lusió al 

personatge i a l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel. 

QUART. Traslladar aquest acord a  totes les regidories  de Cultura dels Ajuntaments 

de la comarca i zona  per tal que en tingui coneixement i es tingui en compte a l’hora 

de coordinar les diferents activitats que s’organitzin al voltant d’aquesta celebració. 

La Sra. Martínez manifesta que els sorprèn que aquest tema s’hagi presentat com a 

moció perquè considera que és un treball del propi govern. 

La Sra. Pérez explica que es fa en el sentit de potenciar i fer lluir els actes que es 

faran i es potenciaran també des d’altres municipis i que la novetat és el treballar en 

equip, motiu pel qual s’ha fet la moció, per a que s’hi adhereixin d’altres municipis. 

La Sra. Cuadra diu que hi votaran a favor, però que més que una moció ho 

consideren un objectiu del futur PAM o de la pròpia regidoria. 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC 11-RCAT, 2 

d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 de CIU, 1 de Guanyem 

Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció del PPC. 

La Sra. Pérez destaca també la col·laboració del Consell Comarcal. 

9.10.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS  UC 11-RCAT,  ERC-AM,  

ICV-E I PSC-CP PER DENUNCIAR EL MAL FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT 

PÚBLIC EN GENERAL (MONBUS I RENFE) I EN PARTICULAR AMB LES 

PERSONES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT 

Al Ple Municipal de 21 de setembre de 2009, el Consistori aprovà per unanimitat instar 
a la companyia d’autobusos MONBUS i a la ferroviària RENFE, a fer possible 
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l’accessibilitat als seus vehicles per a persones amb capacitat reduïda de mobilitat, 
amb motiu d’un accident sofert per un veí de Cubelles. 
 
Gairebé cinc anys i mig després, ens trobem amb un altre accident al accedir una 
persona amb cadira de rodes a l’autobús, per problemes amb la rampa d’accés al 
mateix, en no arribar a terra. 
 
No només no s’ha fet gens de cas en aquest problema, sinó que el mateix, pels motius 
que siguin, sembla ser que econòmics i de manca de voluntat i de complir amb la 
normativa vigent, es manté en aquest sentit, i s’augmenta en altres. 
 
Actualment hi ha tres problemes amb el  transport de persones amb problemes de 
mobilitat, i són: 
 
1/ Accessibilitat:   
Ni tots els trens ni tots els autobusos tenen rampa d’accés als vehicles de les 
respectives companyies per facilitar el viatge de persones amb mobilitat reduïda, de tal 
manera que, en el cas de RENFE, hi ha un tren cada mitja ara per desplaçar-se en 
qualsevol direcció, sense saber quan arriba un tren accessible per aquestes persones, 
raó per la qual el temps d’espera no se sap. 
 
En el cas de MONBUS, no només passa el mateix, sinó que a sobre, s’ha de trucar el 
dia anterior del desplaçament per comunicar l’hora exacte en què el minusvàlid té 
previst pujar. Si per qualsevol circumstància aliena es perd aquest bus, la companyia 
encara s’enfada, i no garanteix quan vindrà un altre vehicle accessible. 
 
2/Adaptabilitat: 
En el cas del tren, quan el comboi és accessible, també hi ha espais adaptats per la 
seguretat dels passatgers en cadira de rodes. 
 
En el cas del bus, la situació es complica, no només pel que s’explica al punt anterior, 
sinó perquè normalment, no hi ha espai adaptat, o bé n’hi ha només per una cadira 
quan la normativa diu dos, de tal manera que si després d’esperar el bus accessible ja 
hi va una persona amb cadira, no es pot accedir per estar ocupat l’espai reservat. 
Quan de vegades s’han volgut fer desplaçaments conjunts, o han coincidit dues 
persones amb aquest problema, s’han de posar d’acord qui puja i qui es queda. 
 
3/ Freqüència: 
No hi ha cap horari, ni indicació, ni sospita de quan passen dels vehicles adaptats, si 
passen, i cada quan, d’ambdues companyies. 
Atès que tota persona té dret a desplaçar-se lliurement, sense comunicació prèvia a 
ningú, 
 
Atès que tothom té dret a un servei de transport públic de qualitat, i accessible d’acord 
amb l’establert a la Llei 13/14,  
 
Atès que el incompliment de la Llei i la manca de voluntat de les companyies, 
comporten un tracte discriminatori envers aquest col·lectiu, El Ple de l’Ajuntament de 
Cubelles, pren els següents 
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ACORDS  
 

PRIMER.-  Instar a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per tal que 
faciliti normalment el transport de persones amb problemes de mobilitat, no només 
sent accessibles els seus vehicles, sinó que a la vegada estiguin adaptats, per 
almenys poder transportar dues persones amb cadira de rodes. 
 
SEGON.-  Que aquesta normalitat, si no es tradueix immediatament per modificar 
la totalitat dels vehicles que realitzen aquest servei públic de transport, almenys 
s’obliguin a disposar tots els vehicles necessaris pel matí i per la tarda, tant en 
direcció Barcelona com en direcció Tarragona. 
 
TERCER.- Que aquests vehicles tinguin un horari determinat i fix, per facilitar el 
desplaçament d’aquestes persones amb mobilitat reduïda, i acabar amb la 
discriminació de facto el que suposa l’haver de trucar per demanar, sol·licitar o pregar 
un autobús a una hora concreta per anar i un altre per tornar, sense esperar dues i tres 
hores per poder fer el trajecte desitjat. 
 
QUART.-  Fer arribar aquest acord a les empreses, RENFE i MONBUS, al Consell 
Comarcal del Garraf, a les Conselleries de Benestar Social i Territori de la Generalitat 
de Catalunya, al Síndic de Greuges.  
 
El Sr. Macià exposa que es van reunir amb AMICU, que els va donar trasllat d’una 
sèrie d’anomalies del mal funcionament d’aquests dos serveis públics i que el govern 
va adquirir el compromís de reiterar la moció d’un Ple del 21 de setembre del 2009 a la 
qual, comenta, s’hi afegeix el problema actual de freqüència ja que aquest col·lectiu si 
vol utilitzar aquest transport, ho ha de demanar el dia anterior i  si es dóna el cas que 
coincideixen dues persones amb cadira de rodes per a agafar el mateix bus només hi 
pot pujar una d’elles. Per tot l’exposat, mostren el seu rebuig a aquesta discriminació i 
el suport a aquest col·lectiu. 
 
La Sra. Cuadra diu que encara que hi votaran a favor els sobta que el govern presenti 
aquesta moció perquè considera que si el regidor de Benestar Social rep una queixa el 
que ha de fer, dins de les seves tasques, és treballar amb la Conselleria de Benestar 
Social per a que això canviï. Afegeix que al plec de clàusules del contracte ja hi ha un 
paràgraf on es demanen vehicles adaptats i vetlladors i creu que aquest tema és un 
punt de prioritat per al PAM del govern o que forma part del treball del regidor de 
Benestar Social. 
 
El Sr. Macià diu que independentment de la tasca diària que es fa a la regidoria ho 
han volgut fer com a moció per a que no només sigui un tema d’una regidoria sinó una 
petició de tot el municipi malgrat els serveis no depenen de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Tribó pensa que, atenent al ROM,  s’hauria d’haver presentat com una proposta 
de l’Alcaldia en comptes de com una moció. Seguidament, considera donat que aquest 
servei el va adjudicar la Generalitat, s’hauria d’instar a la Generalitat. 
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Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC 11-RCAT, 2 

d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 de CIU, 1 de Guanyem 

Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció del PPC. 

10.- ALTRES MOCIONS 
 
10.1.- MOCIÓ PER LA MILLORA DEL SERVEI DE BUS URBÀ A CUBELLES QUE 
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES 

Durant el primers mesos de 2015 es va signar el nou contracte del servei municipal de 
bus urbà de Cubelles. 

Aquest nou contracte porta una sèrie de retallades en el servei, com són la reducció de 
freqüències, parades i eliminació del pas els caps de setmana. 

Les característiques del municipi de Cubelles, amb una població amb un alt grau de 
disseminació, justifica la necessitat del servei públic de transport urbà que permeti 
cohesionar el municipi i permeti el desplaçament al centre i entre les diferents zones 
del municipi, on les distàncies entre sí són considerables. 

Aquest transport públic dota de mobilitat als ciutadans i ciutadanes dins del nostre 
municipi, connecta les urbanitzacions amb el centre de la població, enllaça el transport 
urbà amb el transport interurbà en els horaris punters i facilita el desplaçament dels 
estudiants als diferents centres escolars del municipi. En definitiva el bus urbà de 
Cubelles és un servei essencial per a poder intercomunicar la major part de zones 
habitades de la nostra vila. 

Les retallades en el contracte suposen un greuge per a moltes persones que 
utilitzaven aquest servei per anar o tornar de la feina fins les seves llars, però més als 
cubellencs i cubellenques que no disposen de transport alternatiu al bus. 
Per a ells el servei municipal de transport urbà és imprescindible, ja que sense 
alternativa se’ls condemna a no sortir del seu entorn, no podem oblidar que gran part 
d’aquests damnificats i damnificades són persones grans. 
 
Però aquestes retallades també perjudiquen en una part al comerç de la nostra vila, 
reduir el servei del bus els hi treu la possibilitat de dinamitzar més el seu negoci; 
sobretot els caps de setmana. 

En el segle XXI la mobilitat interna amb transport públic és un valor al alça, ja que 
permet reduir els desplaçaments en vehicles privats alhora que minva els nivells de 
contaminació. 

L’interès públic per millorar i dignificar el servei de bus urbà ha quedat demostrat i 
avalat amb la signatura de 2.095 persones, que com nosaltres creuen que hem de fer 
un esforç en millorar aquest servei i dignificar-lo. 

Per aquests motius Guanyem Cubelles presenta al ple municipal els següents acords: 

PRIMER.- Destinar una partida pressupostària aquest 2016 per contractar un servei de 
bus urbà a Cubelles per cobrir els caps de setmana i festius. 
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SEGON.- Dintre del mateix contracte donar servei de bus de dilluns a divendres 
l’itinerari i freqüències que s’adjunten a aquesta moció. 

TERCER.- Traslladar còpia d’aquests acords a les entitats veïnals de Cubelles. 

El Sr. Pérez explica que presenten aquesta moció per urgència perquè ha patit un 
intent de boicot per part del govern municipal; que va ser registrada originalment el 6 
de febrer però no va ser a l’ordre del dia de la Comissió Informativa del dia 9 i que la 
secretària de la Comissió els va dir que se’ls havia enviat una notificació per a 
comunicar-los que hi havia uns problemes en la confecció de la moció però que ells no 
la van rebre. Continua explicant que el dia següent van anar a parlar amb la secretària 
general per a saber quins eren els problemes i quina solució li podien donar i  el dia 11 
van entrar per Registre una rectificació però que quatre minuts abans de rebre la 
convocatòria del Ple els va arribar una altra notificació dient que havien fet malament 
el procediment de rectificació, havent tingut 10 hores de marge, afirma, per a trucar-los 
i dir-los com ho havien d’haver fet. Afegeix que el govern ha posat pals a les rodes a la 
moció perquè no li interessa donar la cara davant la ciutadania i demana a la resta de 
grups que, per democràcia, n’aprovin la urgència. 

El Sr. Baraza comenta que, per error, la notificació que anava adreçada al Sr. Pérez 

se li va enviar a ell i que potser d’aquí ve el retard que comentava. 

El Sr. Pérez comenta que el podrien haver trucat. 

La Sra. Boza diu que els errors són humans perquè de vegades ella ha rebut 

notificacions de la Sra. Cuadra. 

Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’aprova per 6 vots a favor (2 del PSC-
CP, 2 de CIU, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 10 
abstencions (4 d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 del 
PPC). 
 
El Sr. Pérez explica la proposta  
 
La Sra. Martínez comenta que, no obstant estar-hi d’acord, no han tingut temps de 
valorar-ho i proposa que es tracti al proper Ple. 
 
La Sra. Cuadra pregunta la quantitat que s’hi hauria de destinar perquè recorda que a 
la legislatura passada  aquest servei es va retallar per manca de recursos. 
 
El Sr. Tribó diu que no han pogut estudiar-ho per la qual cosa ara mateix no podrien 
votar-hi a favor i afegeix que hi ha un contracte en vigor que no es pot modificar a no 
ser que contingui una clàusula que doni aquesta facultat, però que ho desconeixen. 
Per altra banda comenta que s’han de valorar els usuaris que fan ús d’aquest servei, 
que s’han de tenir en compte criteris d’eficiència, de contaminació etc. i que potser es 
podrien habilitar altres opcions. com per exemple. un conveni amb els taxistes, 
bicicletes, etc. 
 
El Sr. Écija recorda que el contracte es va signar a corre cuita per a no perdre el 
servei i que hi havia una reclamació de 548.000 € pels sis anys que va estar el 
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contracte sense renovar, import que ara deu haver augmentat. Afegeix que només es 
va presentar aquesta empresa, malgrat en van contactar d’altres i que l’import va ser el 
mateix que el del contracte anterior.  
 
Continua indicant el Sr. Écija que el que vol recuperar Guanyem són expedicions, una 
al matí i dues a la tarda, més el dissabte i el diumenge, però no la urbanització de La 
Gaviota, i recorda que quan ell treballava en aquest tema, recuperar cinc expedicions 
el dissabte al matí, costava 8.200 € l’any i que creuen que es podria fer aquesta petita 
modificació del contracte perquè és un tema de decisió política i no de diners. 
Finalment, explica que a les meses de contractació també hi és l’oposició, que en el 
moment d’aquest contracte era l’actual alcaldessa, i que tothom va estar-hi d’acord. 
Conclou dient que tornar al que demana Guanyem suposaria posar sobre la taula 
75.000 € més. 
 
El Sr. Pineda diu que està d’acord amb el Sr. Écija i que estaven junts al govern quan 
van fer el contracte del bus. A banda d’això diu que els sap molt de greu que es digui 
que han intentat boicotejar la moció quan, si fos així, haurien pogut votar en contra de 
la urgència. Tot seguit explica que van decidir no augmentar en partida pressupostària 
el tema del bus però alhora mantenir-lo amb una partida de 90.000 €, quan en d’altres 
municipis l’han eliminat per no ser competència seva degut al nombre d’habitants. 
Indica que de les 2.095 firmes que adjunta la moció li consten només 1.300 de 
persones empadronades i potser una mitjana de 80- 100 usuaris diaris però que ells 
han de prioritzar, cosa que no vol dir que al 2017 s’intenti però que ara mateix, 
pressupostàriament, les condicions per al 2016 són dramàtiques. Per tot l’exposat, 
conclou indicant que votaran en contra de la moció. 
 
El Sr. Écija no està d’acord en que les condicions siguin dramàtiques sinó que tot el 
contrari, creu que són bones o molt bones i reitera que no és qüestió de diners sinó de 
voluntat política. 
 
El Sr. Pérez recorda que va haver una reunió a la qual el govern portava vàries 
propostes amb els preus que costaria millorar el contracte del bus. Afegeix que en cap 
moment ha parlat de saltar-se el contracte, sinó de fer una cosa diferent. Respecte als 
diners diu que al tancament de l’exercici 2014 hi havia un deute amb l’Ajuntament de 
Cubelles de 5.600.000 €, que quan l’alcaldessa va prendre possessió hi havia 
3.189.000 € al banc i que hi ha una previsió de superàvit de 800.000 € al 2015 igual, 
diu, que al 2014. 
 
La Sra. Cuadra indica que el transport públic en una ciutat com Barcelona sí que pot 
servir per a que la gent no utilitzi el vehicle propi i així no contamini però que el 
transport públic a Cubelles no va relacionat amb un tema mediambiental sinó que és 
un servei i que la gent que l’agafa és perquè no té vehicle propi i no es poden 
desplaçar d’una altra manera. 
 
La Sra. Martínez demana saber si hi ha els recursos i la voluntat i si es podrà 
finalment dur a terme. 
 
L’Alcaldessa diu al Sr. Écija que ella formava part de la mesa de Contractació quan 
era a l’oposició però que no va intervenir ni en les pliques ni en res, que era una 
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espectadora i moltes vegades, diu, sense veu ni vot. 
 
La Interventora, a petició de l’Alcaldessa, explica que quan un alcalde o alcaldessa 
pren possessió del càrrec se li comunica els diners i el deute que té la Corporació en 
aquell moment, però puntualitza que el fet que en un moment determinat hi hagi uns 
diners a la caixa no vol dir que en puguem fer qualsevol cosa; que, òbviament hi ha 
ingressos, pagaments i  moviments  i, per altra banda, hi ha el tema pressupostari, que 
és tenir en compte  ingressos i  despeses d’un exercici en concret diferenciant allò que 
és corrent d’allò que és extraordinari i que, per tant, varia molt d’un any a un altre, com 
pot ser la inversió. Finalment, indica que en aquest Ajuntament es disposa d´una 
càrrega financera correcta perquè està per sota dels llindars que diu la Llei. 
 
 L’Alcaldessa pregunta a la Interventora si se n’ha fet mal ús d’aquests diners. 
 
La Interventora explica que tot el que s’ha pogut tramitar incorrectament se n’ha 
informat i que la qüestió de prioritats la Intervenció només valora legalitat, no 
oportunitat. Per altra banda, quant als contractes, aclareix que tot el que es marca en 
un plec de condicions és allò que és aplicable en un contracte i que si el plec del 
contracte del bus no preveu la modificació, no és aplicable aquesta possibilitat. 
 
El Sr. Pérez diu que estan disposats a valorar la proposta de deixar-ho sobre la taula 
sempre i quan el govern estigués disposat a valorar-ho. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per 7 vots en contra 
(4 d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-AM i 1 d’ICV-E), 1 vot a favor de Cubellencs-FIC i 8 
abstencions (2 del PSC-CP, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PPC, 2 de CIU i 1 de 
Guanyem). 

 
Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 7 vots en contra (4 d’UC 11-RCAT, 2 
d’ERC-AM i 1 d’ICV-E), 1 vot a favor de Guanyem Cubelles i 8 abstencions (2 del 
PSC-CP, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PPC , 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 16 DE FEBRER DE 2016 
 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs -FIC 
 
1.- La Sra. Martínez, quant a l’adequació dels parcs infantils, creu que s’haurien de fer 
diferents reparacions per seguretat i demana que es valori la possibilitat que es revisi 
el parc que es troba darrere l’oficina de Turisme, ja que és un espai ampli que podria 
aprofitar-se per a la mainada perquè és un lloc sense circulació i alhora donaria un 
valor afegit als bars i restaurants del voltant. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez comenta que a la plaça del Pobles d’Espanya no hi ha punts 
de llum i que, a partir de les sis de la tarda, els nens han de marxar del parc o jugar en 
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la obscuritat, motiu pel qual prega que es posi algun o varis punts de llum en aquesta 
plaça. 
 
Precs del grup municipal PP 
 
1.- La Sra. Boza considera que el que s’ha fet avui en aquest ple no ha estat gaire 
positiu, exceptuant alguna cosa; que si en aquest Ple es compten les 5 hores que 
porten de sessió multiplicades pels regidors i professionals presents donen un total de 
100 hores que si s’invertissin en gestió donarien per a  fer moltes coses per al 
municipi. Per aquests motius prega que es revisi millor el temps invertit. 
 
2.- La Sra. Boza prega que el pressupost sigui considerat com l’eina bàsica on es 
reflecteixi una voluntat política i evitar justificacions del tipus “no hi ha diners”. 
 
 
Precs del grup Cubelles Sí es pot 
 
1.- El Sr. Tribó demana que les actes de la Junta de Govern siguin més detallades en 
la mesura que sigui possible. 
 
2.- El Sr. Tribó comenta que han demanat còpia dels Decrets que passaven pel Ple 
però que, suposen que per una errada material, els manca el  Decret d’Alcaldia 
436/2015, de 7 de desembre, motiu pel qual en sol·licita còpia. 
 
3.- El Sr. Tribó comenta que per la informació de la que disposen no els consta que 
Cubelles formi part de la “Red de Municipios Catalanes por la Economia Social y 
Solidaria”. Demana saber si és així i en cas que no en formem part, prega que el 
govern ho consideri perquè creu que fora bo per al municipi. 
 
4.- El Sr. Tribó demana si és possible l’aclariment per escrit de les objeccions o 
reparaments fets als Decrets d’Alcaldia que consten a l’informe de la Intervenció 
2/2016. Els demana tots però sobretot, diu, els que tenen una quantia més elevada, 
com és el cas del Decret 462/2015, de reconeixement extrajudicial d’un import de 
190.330 €, el Decret 17/2016 per 130.000 € o la diligència de fiscalització 890 de 2015 
sobre les nòmines de la Policia. Finalment, vol saber per què malgrat la Intervenció ha 
dit que no és conforme a dret s’han tirat endavant. 
 
5.- El Sr. Tribó diu que malgrat ja han aprovat la modificació dels Estatuts del NODE 
s’hauria de buscar la manera de recollir o articular d’alguna manera la conclusió que 
consta al primer paràgraf de l’informe d’Intervenció respecte l’article 23. 
 
Precs del grup municipal PSC-CP 
 
1.- El Sr. Grau demana que a la propera Junta de Portaveus o Comissió Informativa 
s’inclogui a l’ordre del dia establir un calendari de convocatòries per a que no se’n 
produeixin en horari laboral incompatible amb alguns regidors. 
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2.- El Sr. Grau demana que no hi hagi dificultat per al seu partit a l’hora de demanar 
còpia de l’expedient del Ple perquè el sistema que hi ha actualment, diu, no els resulta 
operatiu. 
 
L’alcaldessa pregunta si no se’l poden imprimir igual que ha fet sempre el seu grup 
 
El Sr. Grau diu que es tracta d’un prec.  
 
L’alcaldessa li diu que la resposta és que no i que com ara tindran despatx ho podran 
imprimir allà. 
 
El Sr. Grau diu que serà un guany per a tothom. 
 
Preguntes del grup municipal Cubellencs - FIC 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta: quantes cabines de lavabos s’han contractat per a la nit 
del carnaval i a quins llocs van ser ubicats? 
 
2.- La Sra. Martínez, demana se’ls faci arribar durant aquesta setmana còpia de 
l’informe dels Serveis Tècnics en relació a Can Travé, que es menciona a l’acta de la 
Junta de Govern de Treball del dia 21/01/2016, indicant la valoració que s’ha fet com a 
govern al respecte. Afegeix que mereixen estar informats i que ha passat més d’un 
mes i no se’ls ha comentat res. 
 
El Sr. Ardila diu que ja ha comentat que tindran una reunió la setmana vinent per a 
tractar tots aquests temes. 
 
3.- La Sra. Martínez diu que el govern va tenir una reunió amb l’ACA  però que el 
regidor no va complir la seva paraula de convidar-los, i que, passat un mes, tampoc 
se’ls ha informat; ho considera un menyspreu i per això pregunta: tan poc respecte 
mereixem els grups de l’oposició? Cal que se’ns menyspreï d’aquesta manera?. 
Finalment diu que agrairia que el govern es digni a convocar una reunió amb els 
diferents portaveus del consistori per a que els comuniquin el que es va comentar a la 
reunió i les conclusions previstes al respecte.  
 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: per què hi ha una demora de tres mesos a l’hora 
d’introduir les dades personals quan una persona nova s’apunta al SOLC? 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: què costa a l’Ajuntament de Cubelles l’adhesió al 
Consell de Turisme del Penedès i quines condicions hi ha? 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quines han estat les actuacions de NODE Garraf 
durant 2015 a Cubelles? 
 
4.-  El Sr. Daniel Pérez pregunta: quins projectes té NODE Garraf per al 2016? 
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5.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quins són els projectes del Consorci dels Colls i 
Miralpeix per a aquest 2016? 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra en relació al Decret 448 pregunta: es licitarà finalment aquest 
servei de manteniment de servidors, xarxa i seguretat  per a evitar més reparaments 
per part de la Interventora? 
 
2.- La Sra. Cuadra quina és la solució per a evitar reparaments de la Interventora en 
relació al Decret 457? 
 
3.- La Sra. Cuadra, quant al Decret 460,  pregunta: qui ha signat el contracte? 
 
4.- La Sra. Cuadra del Decret 480 vol saber: com és que s’aprova ara el contracte de 
publicitat per a la Verema? 
 
5.- La Sra. Cuadra comenta que ja van aprovar reparaments, amb un encavalcament 
de contracte  que eren les carpes, de les despeses de la Verema i pregunta: això vol 
dir que l’anterior regidor no va deixar la verema muntada? O que tècnicament no 
estava preparada? Diu que li sobta que, ara, amb Decrets del desembre i del gener 
s’aprovin contractes de publicitat d’una festa que ja es va fer fa cinc o sis mesos. 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: saben què és un discurs moral? Seguidament respon que 
és aquell que pretén impulsar unes normes de conducta i que ella no té cap intenció 
de que la resta de persones amb les que comparteix aquest Plenari variïn les normes 
de conducta. Afegeix que creu que el que ha fet en forma de prec és el que pensen la 
majoria de ciutadans de Cubelles i que sinó, només cal que demà el Sr. Tribó surti al 
carrer i pregunti a les persones de Cubelles si ha estat profitós el que s’ha fet avui. 
 
El Sr. Tribó pregunta si algú coneix la diferència entre discurs moral i discurs 
moralitzant. 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Martínez i el Sr. Grau 
 
Preguntes del grup municipal del PSC-CP 
 
1.- El Sr. Écija pregunta: quin és el desglossament de dues partides que hi ha a la 
comunicació al Ministeri d’Hisenda de l’execució pressupostària el quart trimestre del 
2015? Concretament, indica, es refereix a la del grup 8 (ingressos) per 1.242.793,33 € 
i a la del grup 6 (despeses) per 2.473.897,80 € 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau. 
 
2.- El Sr. Écija explica que al web municipal hi ha publicat que el primer i el segon 
trimestre de 2015 el període mig de pagament als proveïdors va ser de 10 dies, que el 
tercer trimestre de 2015 va ser de 42 dies i el quart trimestre de 2015 de 40 dies i 
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pregunta: pensen corregir aquest retard? Afegeix que ja sap que no és culpa de la part 
política però que vol saber si és fàcil de corregir o no. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez. 
 
3.- El Sr. Écija, en relació al decret 04/2016 d’anul·lació de la Comissió informativa i el 
Ple pregunta: quins temes són susceptibles de ser inclosos dins l’ordre del dia? Són 
susceptibles de ser inclosos a l’ordre del dia temes com aprovar l’acta anterior, 
informacions de presidència, donar compte de temes de personal, donar compte dels 
Decrets de l’Alcaldia, donar compte dels reparaments d’Intervenció, mocions i precs i 
preguntes? Diu que quan es va produir aquesta suspensió hi havia tots aquests punts, 
i per això pregunta: per què es va suspendre el Ple? 
 
4.- El Sr. Écija diu que part dels Decrets d’Alcaldia dels que s’ha donat compte al Ple 
són per salvar reparaments i que a la gran majoria el segon acord és sotmetre 
l’expedient a l’aprovació de l’òrgan competent i per aquest motiu pregunta: per què no 
s’indica quin és l’òrgan? Quin és l’òrgan corresponent? 
 

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

 
1.- La Sra. Martínez pregunta: com pot ser que el dinar de la gent gran es celebrés el 
18 d’octubre i el contracte del càtering s’hagi aprovat el dia 28 d’octubre?  
 

Aclarir que el procediment no és il·legal, té la fiscalització favorable de la intervenció.  

La realitat fou que es va fer així perquè es van estalviar uns cinc mil euros respecte 

l’any anterior, en aprofitar per contractar la mateixa empresa que oferí el sopar i el 

dinar en motiu del pubillatge 

 

2.- La Sra. Martínez, en relació al dinar de la gent gran, pregunta: per què no s’ha fet 
cap concurs públic i s’ha contractat a dit ? Afegeix que hi ha un informe d’Intervenció 
de reparament per cobrament indegut en el preu públic d’aquest dinar i per aquest 
motiu pregunta: pensen retornar els diners o què pensen fer al respecte? Seguidament 
demana un informe de Secretaria i Intervenció en relació a aquest cobrament indegut 
on indiqui què s’ha de fer ara. 
 
No s’ha de fer concurs en ser un contracte menor, a diferència d’altres contractacions 
que vostè va fer quan era regidora.  
 
D´acord amb allò que estableix la normativa reguladora de les hisendes locals (TR 
2/2004, de 5 de març, LRHL) quan la disconformitat es refereix al reconeixement o 
liquidació de drets a favor de les entitats locals, l’oposició de l’òrgan interventor en 
l’exercici de la funció interventora es formularà en nota d’objecció que, en cap cas, 
suspendrà la tramitació de l’expedient. 
 
No s’ha de tornar res perquè als avis ja que tots van menjar, tal i com vostè va poder 
comprovar, ja que també va dinar i ballar al mateix acte. 
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3.- La Sra. Martínez pregunta: és legal aquest procediment? 
 
Ja li hem contestat a la pregunta anterior. 
 
4.- La Sra. Martínez diu que també hi ha un reparament d’Intervenció en el contracte 
de lloguer de les carpes de la Verema i pregunta: per quin motiu no es van demanar a 
Diputació com s’ha fet cada any per tal d’estalviar el cost d’11.000 € que ha 
representat aquest lloguer? 
 
El Sr. Mudarra, en resposta a la pregunta núm. 4 formulada per la Sra. Martínez, 
explica que les carpes per a la Verema estaven demanades a la Diputació però que 
pocs dies abans els van dir que no podia ser degut a que hi havia un contracte amb 
l’empresa que subministrava aquestes carpes a la Diputació que no s’havia pogut tirar 
endavant, motiu pel qual es van haver de llogar totes les carpes; per altra banda, 
afegeix que es va agafar una carpa el dia de la Verema perquè va ploure però que va 
ser una decisió d’aquell mateix dia. 
 
5.- La Sra. Martínez comenta que l’associació de restauradors de Les Salines va 
entrar instància fa prop d’un mes sol·licitant una reunió amb tots els representants del 
consistori i pregunta: per quan la tenen prevista? 
 
El Sr. Mudarra, respecte la pregunta sobre els restauradors de Les Salines, explica 
que en data 19 de novembre, l’Associació de Comerciants de Les Salines va demanar 
per instància una reunió de caràcter urgent; que, ell, com a regidor de Comerç, ja 
havia tingut una reunió amb aquesta persona el mes de setembre per a treballar la 
promoció d’aquesta zona i que li va comentar que si sorgia alguna cosa més per a 
poder treballar podien informar-lo però que no li van comentar res fins que, 
casualment, diu, en menys de dos mesos, van entrar aquesta instància paral·lelament 
a la presentació d’una  demanda de Junta de Portaveus urgent per a parlar d’aquest 
tema. Continua dient que aleshores va demanar a l’equip de govern convocar una 
reunió amb l’associació i que hi assistissin tots; que la reunió es va convocar per al 3 
de desembre, menys de 15 dies després de l’entrada de la instància, però que no es 
van presentar i que dos dies abans de la reunió van entrar una instància demanant 
una reunió també amb l’oposició. Indica que vol aclarir això perquè no quedi només en 
una resposta escrita. 
 
6.- La Sra. Martínez llegeix la resposta a la pregunta número 3 que va formular al Ple 

de l’octubre en relació als reparaments en el pagament d’algunes nòmines i demana 

que s’incorpori a la propera acta còpia del punt del Ple del mes de març on es parla 

d’aquests acords i quina votació, diu, va ser la següent: 15 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 

3 del PSC, 2 de CIU, 3 d’UC-11-Reagrupament, 2 del PPC, 1 de la Sra. Navarrete, 

regidora no adscrita), 1 abstenció (1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. Destaca que ella, 

com a EC-FIC va  ser l’única que es va abstenir; que s’estan pagant nòmines dues 

vegades pel mateix concepte i pregunta: quant temps més haurem d’estar pagant 

aquestes duplicitats? Es demanarà que aquests imports retornin a les arques 

municipals, i pregunta: es demanaran responsabilitats a qui pertoqui? Quines? 
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Quant a la pregunta 6a de la Sra. Martínez, a la qual  menciona les votacions del Ple 
del març en que es va abstenir com a regidora d’EC-FIC el Sr. Macià li diu que o està 
a EC-FIC o està a Cubellencs-FIC o bé està a tots dos alhora com va fer, diu, els 
últims dos mesos que cobrava de l’Ajuntament com a EC-FIC mentre ja anava fent 
propaganda electoral com a Cubellencs-FIC. Afegeix que els reparaments no són 
indeguts, que no són uns diners que la gent no es mereixi i que el que no poden fer, 
com a nou govern és arribar, treure tots els reparaments i col·lapsar l’Ajuntament; que, 
a més, és molt difícil treure aquests reparaments sense afectar el poder adquisitiu de 
ningú. Afegeix que estan d’acord en que hi ha complements de destí o de productivitat 
que no toquen i conceptes que es paguen dues vegades però que les coses s’han de 
parlar i negociar, ja que no són tan fàcils. 
 

7.- La Sra. Martínez diu que, segons la documentació que els ha fet arribar un 
treballador de la casa, aquest va demanar una prejubilació i es va acordar per Decret 
d’Alcaldia que es contractés amb un 75% de retenció a càrrec de l’Ajuntament i un 
25% a càrrec del treballador però que l’Ajuntament ha fet la retenció del 100% llençant, 
diu, 5.244,12 €. 
 
La Sra. Martínez continua dient que el treballador ha entrat nombroses instàncies 
reclamant que es revisi aquesta cotització i pregunta: és aquesta la manera de 
gestionar els diners dels cubellencs i cubellenques? Pensen demanar 
responsabilitats? Pensen gestionar aquesta reclamació a la Tresoreria de la Seguretat 
Social? Pensen fer efectiva la devolució al treballador? Qui retornarà aquests 5.500 €? 
Ens poden confirmar si hi ha més casos com aquest? Demana  informe de Serveis 
Jurídics i de RRHH que avali aquesta resposta i afegeix que el treballador té una 
notificació de la Seguretat Social conforme és cert que s’ha pagat de forma indeguda 
però que, com que ha prescrit, aquests diners s’han perdut; que aquesta informació va 
arribar a l’ajuntament el mes de febrer, diu, però que no s’ha lliurat al treballador fins el 
novembre i per això pregunta: per què aquesta demora en lliurar la informació al 
treballador? Com pot ser que hi hagi aquestes nòmines amb el segell de l’Ajuntament i 
que el treballador no les hagi cobrades però que, en canvi, se li demani que les signi 
sense haver-les ingressat? Conclou dient que, a més, han estat coneixedors de que a 
aquest treballador se li està valorant obrir-li un expedient informatiu i pregunta: per 
què? 
 
En relació al tema del treballador de la pregunta 7a, el Sr. Macià explica que això ve 
de fa tres o quatre anys i que és cert que per una errada en la gestió de les nòmines 
se li van retenir a aquest treballador més diners dels deguts; que arran d’això el 
treballador va fer la reclamació a l’Ajuntament, es va reconèixer l’errada i es va 
reclamar a la Seguretat Social, que va contestar que si bé era cert que el treballador 
no havia cobrat el que havia de cobrar, per altra banda havia cotitzat més del que 
devia, motiu  pel qual la van desestimar. Continua explicant que, aleshores, els Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament van presentar dos recursos a la Tresoreria de la Seguretat 
Social, que també van ser desestimats dient que havia de ser el treballador com a 
persona física qui fes la reclamació però que aquest es va negar i va insistir, diu, a 
presentar instàncies a l’Ajuntament, on se li va explicar que s’havien desestimat els 
recursos i que la única solució que admetia la Seguretat Social era fer-li la nòmina que 
ha mostrat la Sra. Martínez i que el treballador va dir que no signava. 
 



Exp. 1.2.1.2_2016_02 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

46 
 

Finalment, quan a l’expedient informatiu que està en funció d’obrir-se el Sr. Macià 
explica que aquest treballador va presentar una instància a l’Ajuntament on venia a dir 
que els diners ni estaven a l’Ajuntament ni els tenia ell sinó que s’havien quedat de 
manera il·legal a RRHH, donant a entendre que se’ls havien quedat les funcionàries 
del departament i que ell, com a regidor i cap de RRHH li va demanar una rectificació 
perquè no pot permetre que es facin aquestes insinuacions. 
 
8.- La Sra. Martínez diu que hi ha un reparament per cobrament indegut per les 
activitats que s’ofereixen a la gent gran i demana informe a Secretaria i Intervenció per 
a saber què hem de fer davant d’aquests reparaments. 
  
L´ajuntament va aplicar el preu públic aprovat per junta de govern en la part 
proporcional dels serveis prestats. 
 
9.- La Sra. Martínez pregunta: de qui era responsabilitat de vetllar i fer el seguiment 
per a que l’empresa complís amb els treballs d’actuació al cementiri? El regidor que 
portava aquesta àrea té també responsabilitats envers el seguiment del contracte i el 
seu compliment? Es va aplicar alguna penalització un cop confirmat que no s’ha fet el 
treball de manteniment? 
 
No queda clar  en la pregunta a quin tipus de contracte es refereix a l’actual o en el 

passat. 

10.- La Sra. Martínez comenta que a la figura de “el geni i la força bruta” s’ha col·locat 
un pal amb la senyera i pregunta: es va traslladar prèviament aquesta voluntat a 
l’artista? Si no ho van fer, ens poden indicar el motiu? 
 
Posar una senyera al monument de l'Onze de Setembre era quelcom que estava 
previst i pendent des de feia molt de temps. De fet es tenia la bandera per aquesta 
finalitat des de fa anys (estava a l'oficina de dinamització). Tot estava pendent de la 
compra del pal. Els problemes pressupostaris per fer inversió i la inestabilitat política 
municipal van endarrerir la compra. De fet, es va instal·lar quan la brigada va 
comunicar que podia fer els pals. 
 
En quant a la voluntat de l'artista, indicar que el monument és propietat de 
l'Ajuntament. Tanmateix el tema és irrellevant i improcedent. L'estàtua i l'espai és 
municipal 
 
11.- La Sra. Martínez pregunta: ens poden dir si existeix un sobrecost  per a 
l’Ajuntament per a rectificar l’asfaltat rugós que han col·locat inicialment per a deixar-
ho ara polit? Si és així, quin import representa? No ho va revisar ningú prèviament? 
 
S’està treballant per tal que la modificació del acabat del paviment de les voreres 
realitzades en les dos actuacions relatives a la millora de l’accessibilitat no representi 
un sobrecost per l’Ajuntament, treballant conjuntament amb la DIBA per tal que la línia 
de subvenció atorgada per a la realització d’aquestes obres absorbeixi aquestes 
tasques. La direcció d’obra ha portat a terme l’execució d’un projecte tal qual va ser 
aprovat per unanimitat per JGL durant l’anterior legislatura, portant-se a terme 
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reunions amb les associacions de veïns per tal que estiguessin al corrent de com 
quedarien els carrers una vegada finalitzats.  
 
12.- La Sra. Martínez explica que el mes de setembre van mostrar una fotografia que 
evidenciava el mal estat en que es troba l’estàtua de Charlie Rivel i que, a dia d’avui, 
passats tres mesos continua igual, cosa que considera una llàstima a més d’un perill 
per a la mainada i per aquest motiu pregunta: no creuen que ja toca dignificar aquest 
espai? Pensen fer alguna cosa al respecte? Quan? 
 
Sí. Ja s'ha fet 
 
13.- La Sra. Martínez, llegeix la resposta a la pregunta núm. 4 que van formular al Ple 
del mes d’octubre sobre habilitar un espai al costat de la Policia local per a la recollida 
d’animals extraviats i pregunta: finalment s’ha pogut solucionar? Lligat amb això 
pregunta: ja han pensat algun espai per a que els gossos puguin córrer i fer exercici? 
Comenta que, si no és així, tenen algunes propostes que els poden fer arribar. 
 
Amb el Pressupost 2016 s’intentarà donar resposta amb millorar el servei de gossos 
perduts. També s’està estudiant la possibilitat d’adequar alguna zona per a l’esbarjo de 
mascotes. 
 
A petició de la Sra. Martínez es transcriu de forma literal la següent intervenció del Sr. 
Macià: 
 
El Sr. Macià diu de forma literal: “m’agradaria que la Sra. Martínez fos més curosa 
amb el seu llenguatge i no tant com.... cadascú ho interpreti. Als avis no se’ls ha cobrat 
indegudament res, comencem per aquí, aquí s’ha cobrat el que s’havia de cobrar, sí 
miri cap aquí, als avis no se’ls ha cobrat indegudament res i vostè ha dit que no s’havia 
fet concurs, efectivament, per què no es va fer concurs? Doncs perquè quan aquest 
govern va entrar no hi havia temps material per a fer un concurs i dels governs 
anteriors vam considerar que era insuficient l’ajut d’un val de 30 € al mes de juliol i un 
val de 30 € al mes d’agost, si no recordo malament. Aleshores vam adoptar l’acord de 
contractar una empresa, no vam fer un concurs però vam fer una oferta a les tres 
empreses que es dediquen a fer menjar fet aquí a Cubelles per a poder donar un àpat 
calent als nanos, a les persones més necessitades. No vam fer concurs per la 
imminència del temps i de la mateixa manera que vostè no va fer un concurs la 
primera vegada que va treure el trenet i el segon any vostè el va voler treure una altra 
vegada a dit i el govern on estava no li va consentir, o sigui, fem memòria tots perquè 
això era un cas d’urgència i el nostre no era el tema aquest ” 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del Guanyem Cubelles 
en el Ple ordinari del 15 de desembre de 2015 

 
1.- El Sr. Daniel Pérez diu que a l’acta de la Junta de Govern Local de data 11 de 
novembre de 2015 l’alcaldessa informa al govern que el Tribunal de Comptes declara 
l’arxiu de les diligències sobre les suposades irregularitats comptables de la 
contractació, execució i finalització de la recaptació privada dels tributs municipals i 
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pregunta: hi ha algun tràmit que encara estigui obert en aquest sentit? Ens poden 
donar una còpia de l’expedient? El govern tenia pensat informar-ne la ciutadania? 
 
La resolució del Tribunal de Cuentas en procedimiento per reintegro por alcance  
ordena ARXIVAR l´expedient declarant la inexistència de responsabilitat en matèria 
comptable en la recaptació del municipi, segons denúncia formulada per diversos 
càrrecs públics municipals. Amb aquest auto es posa fi al procediment davant el 
Tribunal de Cuentas. 
 
L’expedient està a la seva disposició a les oficines municipals, per a la seva consulta 
pot demanar hora a l´Alcaldia. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez comenta que s’han assabentat a través d’una acta de la Junta 
de Govern que gairebé tot l’any 2015 no s’ha fet cap liquidació a la Llar d’infants La 
Draga i pregunta: ja s’ha pagat? Per quin motiu no s’havia liquidat? 
 
Si, s´han pagat. No s´havien pagat perquè hi  havia problemàtiques que van causar 
retards en el correcte funcionament i execució de tràmits en la regidoria que ja 
s’han  solucionat i s’ha  fet possible aquestes liquidacions. Es van realitzar diverses 
reunions amb representants de l’empresa i els serveis de fiscalització de la casa, els 
quals fan molt be la seva feina, per tal d’agilitzar tràmits i desencallar accions. 
 
 

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

 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: quines són les directrius en matèria d’ocupació que es 
marca el regidor corresponent després de que les dades dels mesos de setembre 
octubre i novembre ens diuen que l’atur al nostre municipi va en augment?  
 
Tot i que la taxa d’atur a Cubelles s’ha reduït en un 2% respecte l’any passat (2014), 

aquesta continua anant en augment i des de la Regidoria d’Empresa, Emprenedoria i 

Ocupació estem establint un pla d’acció per combatre aquesta situació.  

Les línies d’actuació que ens plantegem per al foment de l’ocupació al nostre municipi 

es centren en donar continuïtat a les actuacions que ja s’estan desenvolupant des de 

la Regidoria i implementar noves accions segons les necessitats detectades. 

Concretament, a grans trets, pretenem: 

 Continuar el treball que duem a terme des del SOLC (orientació laboral, gestió 

d’ofertes de feina, formació, dinamització del club de la feina i programes de 

foment de l’ocupació). 

 

 Continuar cercant subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment 

d’ocupació. 
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 Millorar i reforçar la relació del SOLC amb les empreses, aspecte essencial per 

dur a terme qualsevol política per al foment de l’ocupació i el desenvolupament 

econòmic local. Aquest apropament amb les empreses suposarà:  

D’una banda, tenir més coneixement de la realitat del teixit empresarial local i 

de les seves necessitats, la qual cosa suposarà la implementació polítiques 

de foment de l’ocupació adequades a les necessitats reals del territori. El 

coneixement dels perfils professionals requerits per les empreses facilitarà, 

entre d’altres, el disseny de les accions formatives, l’orientació laboral als 

demandants de feina, així com el disseny de programes mixtos de formació i 

treball, la qual cosa permetrà obtenir majors resultats en la inserció laboral de 

les persones desocupades. 

D’altra banda, el fet que les empreses coneguin el SOLC i donin valor als 

serveis que s’ofereixen permetrà gestionar més ofertes de treball que 

repercutirà en l’augment d’insercions de demandants i establir més canals de 

col·laboració entre empresariat i ajuntament per al foment de l’ocupació.  

 Potenciar la creació i consolidació de projectes empresarials que aportin valor 

afegit i tinguin relació amb el projecte de desenvolupament del municipi. 

 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quan està previst convocar el primer Consell Escolar 
municipal? Hi ha la previsió de fer-ne més durant l’any? 
 
Està previst fer-lo al llarg del present curs. Naturalment dependrà de quan es pugui fer 
el primer. S’estan actualitzant les normatives (molt obsoletes i gens actualitzades les 
que tenia la regidoria)  
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: hi ha previsió de portar a terme els Plens infantils per 
part de la regidoria d’Ensenyament? 
 
Dependrà del diàleg que es tingui amb les direccions i coordinacions pedagògiques 
dels centres educatius del poble. Si hi ha aquesta voluntat, sí, naturalment. 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: en quin punt es troba la modificació d’usos que es va fer 
de la discoteca? 
 
No hi ha cap modificació d’usos. El que es va aprovar en el Ple es una proposta per 

iniciar un procediment de concessió d’un ús. 

5.- La Sra. Cuadra pregunta: com tenim el Portal de Transparència? Són conscients 
que ha d’estar en vigor abans de l’1 de gener? 
 
El Portal de la Transparència està en funcionament des del 29 de desembre de 2015, 
després que el Consoci d´Administració Oberta (AOC) en gestionés l´alta. Es tracta 
d´un servei totalment gratuït que ens ofereix el Consoci AOC. 
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Aquest Portal és un Projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, les quatre 
Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins d'un Conveni marc de 
col·laboració, que assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, permet complir amb els 
indicadors de Transparència internacional i InfoParticipa i facilitarà la feina 
administrativa, ja que càrrega automàtica d'informació enviada a organismes 
supramunicipals o de l'ús de productes del Consorci AOC. 

 
6.- La Sra. Cuadra pregunta: quines regidories van signar el conveni amb Càritas? Ha 
tingut algun cost el fet de no signar el de Creu Roja que s’havia iniciat? 
 
El conveni amb Càritas s´hi està treballant . respecte el conveni amb la Creu Roja, no 
només no ha tingut cap cost sinó que el fet de no signar-lo ha suposat un estalvi del 
20.000 € a l´Ajuntament, sense deixar d´atendre a la gent necessitada des de 
Benestar Social. 
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta: hi ha prevista alguna data per a iniciar l’auditoria de 
personal que es va aprovar el mes de setembre? 
 
Des de RRHH s´està treballant per dur-lo a terme amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 
 
8.- La Sra. Cuadra pregunta: com pensa el govern poder aprovar el que disposa el 
Decret 437 sense que comporti un nou reparament per part d’Intervenció?. 
Seguidament demana que la Interventora o el departament d’Intervenció defineixi què 
vol dir reparament. Considera que quan són reparaments que afecten a les nòmines 
dels treballadors s’ha de tirar endavant perquè no pot ser que aquests treballadors no 
cobrin. Afegeix que en aquest Ple hi ha trobat molts reparaments que creu que són 
sinònim d’una mala gestió i pregunta: hi ha un número màxim de reparament  per Ple? 
Finalment, demana que s’aclareixi el procediment per a fer preguntes al Ple, que quan 
es facin siguin concises i que si cal revisar el ROM es revisi. 
 
El reparament és la nota d’objecció que emet la Intervenció quan, en l’exercici de la 
funció interventora es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinats. La formulació de les objeccions (reparaments) es 
realitza per escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució, doncs està establert que la 
fiscalització ha de ser prèvia a l’adopció d’aquests.  
 
La funció interventora és una de les funcions de control intern que efectua la 
Intervenció municipal respecte a la gestió econòmica i té per objecte fiscalitzar els 
actes de les entitats locals amb la finalitat de que la gestió s’ajusti a les disposicions 
aplicables en cada cas.   
 
Si l’objecció (reparament) afecta a la disposició de despeses, reconeixement 
d’obligacions o ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins 
que aquell sigui solucionat en els següents casos: 

a) Quan es basa en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat. 

b) Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les 

ordres de pagament. 

https://web.aoc.cat/blogs/2015/06/la-generalitat-les-diputacions-el-consorci-aoc-les-entitats-municipalistes-signen-un-conveni-per-impulsar-el-compliment-de-la-llei-de-transparencia-dels-ens-locals/
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c) En els casos d’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials. 

d) Quan el reparament derivi de comprovacions materials d’obres, 

subministraments, adquisicions i serveis.  

 
Quan l’òrgan a que afecta l’objecció (reparament) no estigui d’acord amb aquest, 
correspondrà al president de l’entitat local resoldre la discrepància, essent la seva 
resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap cas. No obstant, 
correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan els reparaments es basin 
en insuficiència o inadequació de crèdit o bé quan es refereixen a obligacions o 
despeses quina aprovació sigui de la seva competència. 
 
No hi ha fixada cap limitació en quan a nombre, el que estableix la normativa és que la 
Intervenció elevi informi al Ple de totes les resolucions adoptades contràries als 
reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. Dit informe tindrà en compte únicament aspectes i comeses 
propis de l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
 
Així mateix, la Intervenció tramet anualment al Tribunal de Comptes, per mitja de la 
plataforma web de la Sindicatura de Comptes per què així ho tenen establert per mitjà 
de conveni, totes les resolucions i acords adoptats pel President de l’Entitat Local i pel 
Ple de la Corporació contraris als reparaments formulats, així com un resum de les 
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
 
L´alcaldessa finalitza la sessió donant les gràcies a la ciutadania i desitjant-los unes 
bones festes i un millor any 2016. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 23:35 hores. 


