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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE MARÇ 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 15 de març de 2016, a les 18:33 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 del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 
 
- Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 
 
- Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor del Grup Municipal Sí Es Pot  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora del Grup Municipal Sí Es Pot 
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Grup municipal del Partit Popular de Cubelles. 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació  
 
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
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Excusa la seva assistència el Sr. José Ramón Palomo Nogales, regidor del Grup 
municipal del Partit Popular de Cubelles 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 16 DE FEBRER DE 2016 
 
El Sr. Écija demana que a la intervenció de l’alcaldessa de la pàgina 34 s’hi afegeixi 
que es va comprometre a que tindrien aquest despatx en deu dies.   
 
L’Alcaldessa diu que avui s’ha signat el Decret d’Alcaldia. 
 
El Sr. Grau diu que el punt 9.8 sobre la moció del canvi climàtic va quedar sobre la 
taula i que, per tant, hauria d’haver format part de l’Ordre del dia del Ple del març. 
 
La secretària diu que si queda sobre la taula s’ha de passar pel proper Ple i que si en 
aquest no hi és, passarà pel següent. 
 
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 indica que segons l’informe 01/2016 referent a la morositat, el 
número de factures comercials pendents a 31/12/2015, respecte el qual s’està 
incomplint el termini legal de pagament, és de 128 amb un import total de 255.746,31€. 
 
2.2.- L’alcaldessa explica que el conserge del Casal d'Avis va reanimar el passat 
divendres a la tarda a un usuari de 77 anys, amb el desfibril·lador (DEA) ubicat al 
Centre Social. L'usuari va caure desplomat al terra mentre mirava una partida d'altres 
usuaris i el treballador municipal, que havia passat el pertinent curs per l'ús dels 
desfibril·ladors, va actuar de forma ràpida i va iniciar les accions de reanimació 
manuals mentre un altre usuari va anar a buscar el DEA ubicat a la porta del Centre 
Social i un altre avisava al 112. 
 
2.3.- L’alcaldessa comunica que Cubelles assoleix set segells SICTED 2015 en oferir 
un servei d’excel·lència turística i la millora continua en els processos i l’atenció als 
clients. Els establiments distingits són les platges Llarga i la Mota, la Policia Local, 
l’Oficina de Turisme de la plaça del Castell, el Punt d’Informació Turística del passeig 
Marítim i l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel, pel que fa als equipaments 
municipals, i el càmping La Rueda. Tots ells reediten el premi assolit l’any passat. 
 
2.4.- L’alcaldessa informa que Cubelles s’uneix al front unitari contra els greuges de la 
C-32; que s’ha adherit a l’anomenat Grup de treball C-32 que, encapçalat per 
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l’Associació d’Empresaris del Penedès i Garraf (ADEPG), aplega representants 
d’empreses, entitats privades i institucions públiques de l’Alt i Baix Penedès i el Garraf. 
 
Explica que l’objectiu del grup és debatre un pla d'actuacions que s'endegarà els 
propers mesos per posar en evidència, de manera argumentada, els greuges que es 
pateixen pel barem tarifari que s'aplica en els peatges de la C-32, particularment en el 
pas de Vallcarca, al terme municipal de Sitges. 
 
2.5.- L’alcaldessa explica que Cubelles s’adhereix a la campanya “l’Hora del planeta” 
que és una iniciativa que pretén conscienciar sobre la necessitat de l’estalvi energètic i 
el respecte pel medi ambient. Aquest dissabte, dia 19, tornarà a fer-se palesa amb una 
apagada general de la llum prevista entre les 20.30 h. i les 21.30 h i al municipi, 
s'explicitarà el suport al projecte apagant els llums del Castell i del campanar de 
l'església.    
 
2.6.- L’alcaldessa informa que la 5a Fira Cubelles Medieval ja té a punt el seu 
programa d’actes. La festa se celebrarà entre els dies 25 i 27 de març, coincidint amb 
la Setmana Santa, un dels períodes de l’any on el municipi rep més població. 
Enguany, com a gran novetat, les activitats també sortiran del nucli antic del municipi i 
s’ampliaran fins al passeig de la Marina, a primera línia de mar, a la zona de Les 
Salines. 
 
2.7.- L’alcaldessa anuncia que comença el període de prohibició de fer foc al bosc, 
que del 15 de març al 15 d’octubre cal una autorització del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb l’objectiu de prevenir els incendis 
forestals. 
 
El Sr. Grau vol fer constar el reconeixement i la felicitació al treballador municipal per 
l'actuació amb el desfibril·lador i la fa extensiva als regidors que la van impulsar, el Sr. 
Hugué i el Sr.Lleó. 
 
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 acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 

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 
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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. 9/16 de 9/03/16 i annex 
1 de l’Informe Intervenció 2/16 (2015), essent els acords adoptats en contra els 
reparaments efectuats els següents: 
 
ANNEX 1 INFORME 2/16 (REPARAMENTS QUE AFECTEN EXERCICI 2015) 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

64 DA 52/2016, de 22 de febrer 
Justificació fora de termini de la Bestreta de Caixa Fixa de 
Benestar Social per ajuts socials, 3r trimestre 2015. 

85 DA 52/2016, de 22 de febrer 
Justificació fora de termini de la Bestreta de Caixa Fixa de 
Benestar Social per ajuts socials, 4t trimestre 2015 i amb 
mancances en la documentació justificativa 

 
INFORME 9/16 FEBRER 2016 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

98 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decret Alcaldia 37 i 38/2016 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 FEBRER. Reparaments respecte: Complement 
productivitat policia local (consta informe RH CP 2-2015 que 
indica que cal revisar i modificar criteris donat que es premia allò 
que són tasques pròpies de la policia); Complements de 
productivitat específics no regularitzats - inclosos en DF 592/10 
(es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-Intervenció 
1/2013); Pagament d'hores extraordinàries quan no consta 
acreditada realització de jornada ampliada per part de policia 
des de LPGE 2012; Manca d'establiment per Ple segons Informe 
de RH de criteris de productivitat de nocturnitat i assistència 
policia local, així com dijous tarda personal oficines i tardes 
personal radio. 

 

El Sr. Macià explica que el reparament de Benestar Social és simplement un 
pagament fora de termini, retard donat perquè la cap de departament està de baixa;  
quant al pagament de les nòmines de la Policia Local explica que ve donat per un 
acord de la legislatura anterior en que es va signar un conveni que ha portat a tot això i 
que es mirarà d’acabar amb aquests reparaments amb la catalogació o amb altres 
mesures. 
 
La Sra. Cuadra agraeix les explicacions del regidor però diu que quan hi han 
reparaments és perquè les coses no es fan com s’haurien de fer i reitera que porten 
sis mesos esperant una auditoria de personal; que també han demanat la catalogació 
però que al nou pressupost això no hi apareix motiu pel qual es seguiran tenint, diu, 
aquests reparaments. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 

 III. PART RESOLUTIVA 
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ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL CENTRE SOCIAL 

INTEGRADOR I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AMB EL NOM DE CENTRE 

SOCIAL JOAN ROIG I PIERA 

L’any 1997, el Ple de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar el Reglament d’Honors i 
Distincions (Exp. 1.8.5 8/97) en el qual, entre d’altres, es regula el tràmit de designació 
d’una instal·lació municipal amb el nom d’una persona. 
 
En data 18 de febrer de 2016, la regidoria de Cultura, sol·licita que s’iniciïn els tràmits 
per designar el Centre Social Integrador i de Dinamització Econòmica (CSIDE), 
conegut popularment com a Centre Social o Hotel d’Entitats amb el nom de Centre 
Social Joan Roig i Piera. 
 
El Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Cubelles, aprovat pel ple l’any 
1997, en el seu capítol 1r, secció VI, regula els Altres honors que es concediran per 
reconèixer fets o mèrits especials a una persona o entitat, nacional o estrangera (art. 
22) i poden ser, entre d’altres, la designació d’una instal·lació municipal amb el seu 
nom (art. 23).  
 
D’acord amb el capítol III, que regula el procediment de concessió dels honors i 
distincions. 
 
Atesa la petició de l’Alcaldessa, Rosa M. Fonoll i Ventura, a proposta de diversos 
regidors del Govern municipal i prèvia consulta amb el Grup d’Estudis Cubellencs 
Amics del Castell, per designar el Centre Social Integrador i de Dinamització 
Econòmica amb el nom Centre Social Joan Roig i Piera. 
 
Atesos els mèrits del Sr. Joan Roig i Piera, recollits en l’annex 1 d’aquesta proposta 
d’acord. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 8 de març de 2016; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la designació del Centre Social, Integrador i de 
Dinamització Econòmica de Cubelles, amb el nom de Centre Social Joan Roig i 
Piera, d’acord amb allò establert al reglament d’honors i distincions, en la modalitat 
altres distincions, designació d’una instal·lació municipal amb el seu nom. 
 
SEGON.- Sotmetre a Informació pública el present acord mitjançant la publicació 
d´anuncis al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d´edictes de la Corporació durant 
un període de 15 dies, als efectes de possible presentació d´al·legacions, que seran 
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resoltes – en el seu cas – pel ple de la Corporació. En cas que no se´n presentin, 
l´acord d´aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d´un nou acord. 
 
TERCER.- Encarregar a les regidories de Cultura i Protocol l’organització d’un acte 
protocol·lari de designació del nom que s’haurà de dur a terme en un termini màxim de 
sis mesos a partir de l’aprovació definitiva del present acord.  
 
QUART.- Inscriure un extracte de l’acord en el Llibre Registre de Distincions 
Honorífiques de l’Ajuntament. 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les Regidores de Cultura, Protocol i a la 
Secretaria General, per al seu coneixement i efectes. 
 
La Sra. Pérez explica que assessorats pel Grup d’Estudis Cubellencs Amics del 
Castell  van creure convenient posar-li aquest nom al Centre Social per a diferenciar-lo 
de l’OPIC i que es passa per Ple per a formalitzar-ho i fer-ho en un acte de la Setmana 
Cultural. 
 
La Sra. Martínez diu que s’han trobat aquest punt a la Comissió Informativa i 
considera que no és la manera de treballar-ho ja que és un tema en el que podrien 
haver participat altres persones i entitats. 
 
El Sr. Pérez opina que el nom hauria de venir donat per un procés participatiu per a 
que fos la ciutadania la que pogués decidir i per aquest motiu demana que el punt 
quedi sobre la taula. 
 
La Sra. Cuadra troba una  falta de respecte per part de la regidora de Cultura que no 
els fes una trucada per a informar-los de la proposta abans de la celebració de la 
Comissió Informativa. 
 
El Sr. Tribó diu que el Sr. Joan Roig i Piera ja té un carrer al seu nom des de l’any 
1984 i que seria redundant posar-li el seu nom també al centre social. Considera que 
hi ha persones que tenen més mèrits, com per exemple Berta Isabel Cáceres Flores, 
feminista i activista d’Hondures, que va ser assassinada fa poc i indica que l’article 22 
del Reglament d’Honors i Distincions permet que es posi el nom d’una persona 
estrangera. Conclou demanant que es modifiqui l’article 24 de l’esmentat Reglament 
per a evitar que decisions com aquesta siguin unilaterals i no es consulti a l’oposició i 
destaca que hi ha pocs carrers i entitats al municipi amb nom de dona però molts amb 
nom d’home. 
 
El Sr. Grau comenta que es tracta d’una decisió que es basa en un reglament de l’any 
1997 i demana que es retiri el punt i s’obri un procés obert a totes les entitats. Afegeix 
que a ells el nom “hotel d’entitats” ja els sembla un nom suficient perquè reflecteix 
l’objectiu pel qual es va crear; finalment, demana aprovar altres propostes que estan 
sobre la taula per a posar nom a aquells carrers i places que encara no en tenen. 
 
La Sra. Pérez comenta que ja fa uns quants anys que aquest tema està obert i que 
ningú ha tingut la idea de posar-li nom al centre social. Pel que fa a la proposta del Sr. 
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Tribó, diu que la persona que proposa li sembla bé, però que queda molt llunyana als 
cubellencs i no creu que sigui la més adequada, malgrat que tot seria susceptible de 
ser estudiat. Seguidament, en relació a la intervenció del Sr. Grau, diu que és cert que 
falten noms per a posar, que s’ha d’anar fent de mica en mica i demana que no es 
menystingui el treball d’entitats culturals i que es tingui en compte que queden molts 
llocs per batejar. 
 
El Sr. Pérez manifesta que es suma a la proposta de retirar el punt de l’ordre del dia. 
 
Es sotmet a votació retirar el punt de l’ordre del dia i no s’aprova per 7 vots en 
contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E), 6 vots a favor (2 del PSC, 2 de CIU,   
1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i 3 abstencions (2 de Cubelles Sí es 
pot i 1 del PP). 
 
Es sotmet a votació la proposta i no s’aprova per 9 vots en contra (2 del PSC, 2 de 

Cubelles Sí es pot, 1 del PP, 2 de CIU, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-

FIC), 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i cap abstenció. 

L’alcaldessa agraeix als Amics del Castell la feina feta i manifesta que li sap greu que 

no s’hagi pogut tirar endavant. 

7.- MANIFEST DE 8 DE MARÇ DE 2016, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
“FEMINITZANT EL MÓN LOCAL” 
 
Avui, 8 de març de 2016 necessitem recordar que les dones continuem movent el món 
i necessitem més que mai els feminismes com a motor de canvi. Així ho van fer, a 
principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York reclamant 
igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, ens adonem que les 
dones del nostre país cobren un 25% menys que els homes, ocupen la majoria dels 
contractes a temps parcial i dediquen el triple d’hores que els homes a les tasques no 
remunerades de la llar. 
 
Les dones som la meitat de la població i no un grup minoritari. Som i hem sigut agents 
actives en la construcció de la societat i no ens podem pas conformar a que la nostres 
vides siguin tan sols un capítol al final dels llibres o que ni en formem part. 
 
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per recuperar el llegat 
de les nostres àvies, per millorar la vida de les nostres mares i reconèixer tot el 
seu treball, i, sobretot, per facilitar el camí de les nostres filles, intentant remoure 
els obstacles que es trobaran pel camí i teixint xarxes de justícia i oportunitats 
per a elles. 
 
Definitivament, han estat diverses les aportacions de les dones que han canviat la 
manera de fer dels municipis i la seva política, però moltes d’elles sovint queden en 
l’anonimat: el lideratge de les regidories d’igualtat, la lluita dels moviments de dones i 
veïnatge, la recuperació de protagonistes de la història local, del món artístic, educatiu, 
esportiu i de comerç local. Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els 
estudis sobre la temàtica ens mostren que encara existeixen desigualtats en els 
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diferents àmbits de la vida com en els treballs, la cura, l’educació les cultures i les 
famílies. Els estereotips i la ridiculització de les dones que ocupen llocs de poder i 
lideratge social en les xarxes socials reforcen que el sistema continua sent sexista. 
 
Per això, l’aprovació d’aquest any de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes 
(Llei 17/2015) marca el compromís polític i la necessitat de fer el desplegament dels 
recursos necessaris per implementar-la. 
 
Així doncs, avui 8 de març volem reforçar l’aposta del món local per la defensa de la 
igualtat i la llibertat de les dones així com el reconeixement del seu llegat, claus per 
construir una societat més justa i digna per tothom. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Écija. 
 
8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 
REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS 
 
Atès que s’ha rebut a l’Ajuntament de Cubelles carta de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques en la qual exposa que crea grups de treball i comissions 
formades per càrrecs electes i tècnics per debatre, posicionar-se i elaborar ponències i 
documents sobre totes aquells qüestions que afecten de forma directa el món local 
català. 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 
Atès que l’ACM té diferents comissions, en les quals es demana si l’Ajuntament de 
Cubelles vol participar de forma informativa (només rebent informació dels temes 
tractats), o bé de forma participativa (participant en les reunions de treball). 
 
Aquesta alcaldessa proposa al Ple  l’adopció del següent 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Designar els següents representats, la participació dels quals serà de forma 
participativa, a les comissions de caràcter intern de l’Associació Catalana de Municipis: 
 
1.- Comissió de Benestar Social i Participació 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 

2.- Comissió de Cultura i Llengua 
 
SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 
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3.- Comissió d’Ensenyament 
 
SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 

4.- Comissió d’Esports 
 
SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA 

5.- Comissió de Funció Pública 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 

6.- Comissió de Hisendes Locals 
 

SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 

7.- Comissió de Igualtat i Nova ciutadania 
 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 

8.- Comissió de Infraestructures 
SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 

9.- Comissió d’Interior i Seguretat 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 

10.-Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
SR. JOSEP MARIA HUGUÉ I OLIVA 

11.- Comissió de Municipis de Muntanya 
 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 

12.- Comissió de Petits Municipis 
 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 

13.- Comissió Promoció Econòmica i Ocupació 
 
SR. NARCÍS PINEDA OLIVA 

14.- Comissió de Salut 
 
SR. JOSEP MARIA HUGUÉ I OLIVA 

15.- Comissió de Turisme 
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SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 

16.- Comissió d’Urbanisme i Habitatge 
 
SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, així com els 
regidors i regidores municipals nomenats. 
 
El Sr. Grau disculpa el Sr. Écija explicant que ha hagut d’abandonar la sessió per 
qüestions personals. 
 
L’alcaldessa explica que és la mateixa proposta que es va fer al principi ja que 
l’oposició no ha arribat a cap acord i s’havien de donar els noms a l’Associació. 
 
La Sra. Martínez diu que a l’anterior acta es va dir que es tractaria aquest tema en 
Junta de Portaveus però que finalment no ha tingut lloc aquest debat. Afegeix que van 
fer una proposta però que el Govern no els va contestar i demanen  que es retirin de 
l’ordre del dia aquest punt i el següent pels motius indicats. 
 
A petició de l’Alcaldessa la secretària general explica que en tractar-se de punts que 
no han estat prèviament dictaminats s’ha de ratificar en primer lloc la seva inclusió a 
l’ordre del dia abans d’iniciar el debat. 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 9 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 

d’ICV-E i 2 de Cubelles Sí es pot),5 abstencions (1 del PSC, 1 del PP, 2 de CIU i 1 de 

Guanyem Cubelles) i 1 vot en contra de Cubellencs-FIC. 

El Sr. Pérez explica que també van presentar una proposta a la qual el govern no els 

ha donat resposta i que no han estat capaços de reunir-se ni un sol cop en vuit mesos 

per a debatre aquest punt. Per aquest motiu demana que el punt quedi sobre la taula 

per a reunir-se i arribar a un acord. 

La Sra. Cuadra afirma que el seu grup també va fer una proposta però que també és 

cert que anteriorment, al Ple del febrer, van manifestar que no podien continuar fora 

d’aquestes dues entitats. Afegeix que a la Junta de Portaveus de la setmana passada 

no es va tractar aquest tema però que malgrat això retiraran la seva proposta perquè 

volen que hi hagi representants en aquests dos llocs. 

La Sra. Boza comenta que el seu grup també va fer una proposta i que es podria 

haver tractat en una Junta de Portaveus per la qual cosa considera que es tracta d’un 

tema d’excel·lència d’aplicar el que hauria de ser un govern amb gestió clara i 

contundent dels temes que estan pendents. 
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El Sr. Grau demana que es retiri la proposta o que quedi sobre la taula ja que el seu 

grup també va fer una proposta i no van obtenir resposta i els ha sorprès que no 

passés ni per Comissió Informativa ni per Junta de Portaveus així com que la proposta 

no es contempli. 

L’Alcaldessa pregunta a la secretària general si es va enviar un correu a l’oposició 

demanant que es posessin d’acord en les propostes. 

La secretària respon que no recorda el tenor literal del correu, perquè es va enviar 

des de l ‘Alcaldia, però que sí que se’ls va demanar que proposessin representants. 

L’Alcaldessa explica que el problema és que es repetien algunes regidories. 

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 ERC-AM, 1 d’ICV-E), 5 abstencions (2 de Cubelles Sí es pot, 1 
del PP i 2 de CIU) i 3 vots a favor (1 del PSC, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de 
Cubellencs-FIC). 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 5 abstencions (2 de Cubelles Sí es pot, 1 del PP i 2 de CIU) i 3 
vots en contra (1 del PSC, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
9.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 

REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 

CATALUNYA 

Com  a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 

Atès que a aquest Ajuntament li correspon una representació en l’esmentada 
Institució; 
 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Designar els següents representants a les comissions sectorials de la 
Federació de Municipis de Catalunya: 
 

1.- Comissió de Benestar i Acció Social  
  

SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 

2.- Comissió de Comerç i Turisme 
 

SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 

http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=28
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=29
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3.- Comissió de Cultura i Joventut  
 
SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 
 

4.- Comissió de Economia, Pressupostos i Finançament Local   
 

SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 
  

5.- Comissió d’Educació:  
  

SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA  
 

6.- Comissió d’Esports  
 

SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA  
 

7.- Comissió de Funció Pública  
 

SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS  
8.- Comissió d’Habitatge  
  

SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 

9.- Comissió d’Immigració: 
  

SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS  
 

10.- Comissió de  Medi Ambient  
 

SR. JOSEP M. HUGUÉ I OLIVA 
 

11.- Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica  
 

SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA 
 

12.- Comissió de Participació i Democràcia local  
 

SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 

13.- Comissió de Petits municipis  
 

SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 
 

14.- Comissió de Polítiques per a la Igualtat  
 

SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA  
 

15.- Comissió de .Política Territorial i Infraestructures  
 

SR. JOSE MANUEL ARDILA CONTRERAS  
 

http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=30
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=31
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=33
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=34
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=35
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=38
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=39
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=46
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=40
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=42
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=41
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16.- Comissió de Prevenció i Seguretat  
 

SR.  JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 

17.- Comissió de Salut i Consum  
 

SR. JOSEP M. HUGUÉ I OLIVA  
 

18.- Comissió d’Urbanisme i Mobilitat  
 

SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 
 

Segon. Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, així com 
als regidors i regidores municipals nomenats. 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 9 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 

d’ICV-E i 2 de Cubelles Sí es pot) 6 abstencions (1 del PSC, 1 del PP, 2 de CIU, 1 de 

Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 

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 ERC-AM, 1 d’ICV-E), 5 abstencions (2 de Cubelles Sí es pot, 1 
del PP i 2 de CIU) i 3 vots a favor (1 del PSC, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de 
Cubellencs-FIC). 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 5 abstencions (2 de Cubelles Sí es pot, 1 del PP i 2 de CIU) i 3 
vots en contra (1 del PSC, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC). 
 

10.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
11.- MOCIONS  
 
11.1.- 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. 

http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=43
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=44
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=45
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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: 

1.- 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. 

2.- 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. 

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

departaments corresponents de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya. 

El Sr. Grau explica  que es tracta de  la mateixa moció que van acceptar deixar sobre 

la taula a l’anterior Ple a l’espera d’una proposta del govern i que ara es veuen obligats 

a retirar-la definitivament perquè en les últimes setmanes hi ha hagut alguna proposta 

del govern de forma unilateral però que està molt lluny de la voluntat de consens que 

impulsa aquesta moció. 

El Sr. Ardila explica que a l’anterior Ple va proposar retirar la moció, reunir-se tots els 

grups i redactar com la volien presentar per al proper Ple; que a la Comissió 

Informativa de fa una setmana va presentar una proposta per a poder treballar-la i com 

que el Sr. Grau no hi era li va donar al Sr. Écija. Afegeix que, en segon lloc, a la Junta 

de Portaveus de la setmana passada li va preguntar al Sr. Grau si li havien fet arribar 

la proposta i el van informar de que presentarien la mateixa moció. Afirma que s’està 

treballant en el tema i informa que properament iniciaran els treballs per a crear 

aquesta comissió, de la que formaran part tots els grups polítics de l’Ajuntament, i que 

posteriorment se’n redactarà la normativa. 

El PSC retira la moció. 

11.2.- MOCIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES  A LA “XARXA DE 

MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS” QUE PRESENTEN ELS 

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

La recuperació i defensa de la memòria històrica, es un deure indefugible de les 
societats democràtiques. Recuperar i defensar, per sobre tot prevenir. Perquè 
esdeveniments com la barbàrie nazi no es torni a repetir. 
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El projecte de “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, te aquest 
com a objectiu fonamental, recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels 
deportats i deportades espanyols i catalans, i sensibilitzar perquè “mai més” es 
repeteixin situacions semblants. 
 
I això fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones de  la 
localitat , que el feixisme va internar en els camps nazis. Son projectes “amb rostre” 
que han d’aportar a la ciutadania i a la joventut  la memòria que ha d’esdevenir 
compromís. 
  
L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya 
és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics 
deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport 
mutu i endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una 
tasca de divulgació de la seva tràgica experiència. Actualment  l’associació, la més 
antiga d'Espanya en el camp de la preservació de la memòria del passat, compta 
gairebé amb un miler de socis, repartits per tot l’estat i també a altres països d'Europa i 
Amèrica. La seu de l’entitat és a Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó,  
Astúries, Galícia, Madrid, País Basc i València. A nivell internacional, l'Amical ostenta 
la representació espanyola als Comitès Internacionals de Buchenwald i Mauthausen, i 
manté estretes relacions amb amicals dels diversos camps, a França i altres països, 
que han permès la implicació en projectes d’abast europeu.  
 
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de 
testimonis directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les 
experiències del passat amb reflexions sobre el present, especialment entre els joves. 
La contínua vulneració dels Drets Humans, arreu del món, i els intents, sovint 
malintencionats, de deformar el passat de lluita per les llibertats dels republicans 
deportats, ens obliguen a treballar en la línia de l’anàlisi històrica i del seu coneixement 
i reconeixement.  
 
L’associació recull l’experiència personal  de la deportació, l’exili, el pas pels camps 
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la experiència, i la 
lluita per la República i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, 
en el gran marc de l’humanisme i la justícia social. 
 
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la 
conservació de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la prevenció del 
feixisme i el projecte Amical que recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ 
I PREVENCIÓ DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics : PROJECTE 
BUCHENWALD-MAUTHAUSEN. 
 
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de  conservar  la 
memòria històrica de la deportació republicana , i prevenir i sensibilitzar contra el 
feixisme, s’impulsen els projectes des del mon local, els projectes amb rostre, a partir 
de les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves experiències 
en el relat històric de l’exili i la deportació i es vol comptar amb el suport del municipi, 
del seu ajuntament i de les entitats cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i 
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especialment amb la participació dels centres de secundària. 
 
Las  accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que contemplen 
entre altres: Projectes pedagògics; Xerrades i conferències; Cicle de cinema sobre la 
deportació; Exposicions; La commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust; o els 
Viatges als camps. 
 
Per a l’execució  dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de Xarxa de 
Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més.Una Xarxa que a partir del món local, 
de les ciutats, i dels projectes amb rostre, vol sumar  municipis, entitats i centres 
educatius del país, que es coordinin amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes 
d’Europa. 
 
Per tot això L’Ajuntament de Cubelles, s’adhereix al Projecte Buchenwald i a la Xarxa 
“Mai Més”, per a participar conjuntament amb l’Amical en la tasca  de sensibilització i 
divulgació i prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica dels deportats i 
deportades de la localitat i amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i 
especialment amb el/els Centres de Secundària de la ciutat,  definir i realitzar. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Mudarra. 
 
El Sr. Pérez diu que s’han adherit a aquesta moció perquè creu que la memòria 
històrica és un element essencial per a conscienciar a la ciutadania i en especial al 
nostre jovent, sobretot de les barbaritats que són capaços de fer els éssers humans en 
nom d’una ideologia, conscienciació que hauria de servir per a que aquestes atrocitats 
no es tornin a repetir mai més.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Mudarra. 
 
El Sr. Macià explica que l’Ajuntament està col·laborant amb el projecte Buchenwald 
amb diferents actes i des de fa un temps a les escoles amb una sèrie de xerrades per 
a que les noves generacions es conscienciïn de que aquests fets encara succeeixen a 
molts llocs del món i tinguin la sensibilització necessària per a que no passin mai més. 
 
La Sra. Martínez diu que li sobta que el Ple del gener es suspengués per manca de 
temes i que ara, en aquest Ple, a la vista també de manca de temes, es presenti 
aquesta moció quan el dia 27, que era el dia internacional de la commemoració anual 
en memòria de les víctimes, l’Ajuntament no va fer cap acte. Indica que s’abstindran 
com a queixa d’aquesta manca de gestió després de deu mesos de gestió. 
 
La Sra. Cuadra diu que no es pot estar presentant mocions i més mocions que 
després no es tiren endavant i insisteix en el tema de l’auditoria de personal que es va 
aprovar fa sis mesos motiu pel qual pregunta a la secretària què passa quan 
s’incompleix una acord de Ple. Per l’exposat, diu que s’abstindran en totes les mocions 
i no tornaran a intervenir. 
 
La Sra. Boza indica que manté la seva actitud del Ple passat i celebra que companys 
de l’oposició es sumin a aquesta abstenció. Afegeix que treballarà sempre quan hi hagi 
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temes que afectin els ciutadans de Cubelles. 
 
El Sr. Tribó considera que no totes les mocions són iguals, que n’hi ha de merament 
declaratives, com aquesta, i d’altres més executives. Comenta que anar contra el 
feixisme sempre és bo i que sempre s’adheriran a qualsevol mena de moció o acord  
en contra del feixisme malgrat consideren que aquesta podria ser més completa. 
 
El Sr. Grau defensa que al Ple es pot portar qualsevol tipus de moció però que fins 
que no tinguin la certesa  de que les mocions que aquí s’aproven es tiren endavant no 
té cap sentit fer aquests debats i, per tant, fins que això no canviï el vot del seu partit 
serà d’abstenció per a denunciar la inacció del govern. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem Cubelles), cap vot en contra i 
5 abstencions ( 1 del PSC,1 del PP, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
 
11.3.- MOCIÓ EN RELACIÓ A L’ADOPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓ 

UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

UC-11 RCAT, ERC-AM I ICV-E 

El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius 

l’any 2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la 

UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) 

en la seva 36a Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va 

adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats 

membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els programes 

necessaris en el futur en el seu respectiu àmbit territorial. 

 

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer 

el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de 

comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la 

investigació històrica. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament de Cubelles  

l’adopció de l’ACORD següent: 

 

Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 

aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la 

UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:  

 

Declaració Universal sobre els Arxius 
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“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 

insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són 

gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el 

significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència 

de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper 

essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i 

salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el 

nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la 

ciutadania i millora la qualitat de vida. 

 

 

Per això, nosaltres reconeixem:  

 el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats 

administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les 

societats;  

 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 

transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria 

individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar 

el futur; 

 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la 

humanitat;  

 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els 

documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol 

naturalesa; 

 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació 

inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el 

procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu 

ús;  

 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, 

propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals 

del camp de la informació– en la gestió dels arxius; 

 

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 

 S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;  

 la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 

organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en 

el transcurs de les seves activitats;  

 es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta 

administració, amb previsió de contractació de professionals degudament 

qualificats;  

 els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la 

seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;  
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 els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i 

els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;  

 els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.” 

 

Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i 

programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius 

bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió 

de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic 

com privat.  

 

Tercer. Comunicar el present acord a l’AAC. 

 

L’Alcaldessa puntualitza que aquesta moció ve del Consell Internacional d’Arxius i 

que al govern tampoc li agrada que els Plens siguin així. 

 

La Sra. Pérez explica que la moció és per a reconèixer el paper clau dels arxius i fer 

incís en la transparència administrativa, rendició de comptes democràtica, preservació 

de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica i que s’hi adhereixen 61 

entitats a tot Catalunya, que n’és pionera. 

 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 8 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E i 1 de Guanyem Cubelles), cap vot en contra i 7 abstencions ( 1 del 
PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot ,1 del PP, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
11.4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PER L'ESTUDI DE 
LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA  A CUBELLES 
 
Guanyem Cubelles sempre ha defensat que els serveis municipals, especialment 
aquells més essencials, han de ser gestionats públicament .Entenem que d'aquesta 
manera, a part de garantir-ne I'universalitat de I‘accés, els beneficis de I'activitat 
poden repercutir en la totalitat de la població, a l'hora que es millora el control 
sobre les condicions laborals dels treballadors i treballadores. 

 
L'aigua és un element indispensable per a la població i els ecosistemes. Una necessitat 
bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns; no ha de ser 
considerada com un bé comercial, sinó com un patrimoni de tots que cal protegir i 
defensar, així ho estipula la Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea. Els beneficis 
generats de la seva gestió s'haurien d'invertir en fer més eficient la seva distribució, 
en retornar l'aigua al medi amb la millor qualitat possible, així com garantir els cabals 
ambientals als rius i la integritat dels ecosistemes aquàtics. L'aigua és, a més, un dret 
humà reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 que aprovada el 
28 de juliol de l'any 2010 en què es diu textualment que "/'accés a l'aigua potable i al 
sanejament és un dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els 
drets humans" . 
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A Cubelles, com en altres pobles i ciutats de Catalunya i l’estat ,la gestió del servei 
municipal d'aigua esta en mans privades; en el nostre cas ,concretament en l’empresa 
Sorea, que pertany al grup Agbar. Malgrat això, són diversos els ajuntaments de casa 
nostra que han decidit recuperar ne el control seguint la tendència mundial en què 
cada vegada més ciutats, regions i països decideixen girar el full de la privatització de 

l'aigua per a remunicipalitzar els serveis, recuperant el control públic de la gestió de 
l'aigua i del sanejament. En l'informe de 2014 del Transnational lnstitute (TNI) i la 

Public Service lnternational Research Unit (PSIRU) s'han registrat 180 casos de 
remunicipalització de l'aigua. Entre ells, hi destaquen ciutats tan rellevants com 
París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz. 
 
Aquestes experiències, com algunes de més recents a Catalunya (Mataró, Manresa, 
Montornès del Vallès, Arenys de Munt, etc.) demostren la tendència a l'alça de la gestió 
pública del serveis relacionats amb l'aigua amb la incorporació de criteris de 
transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i proximitat. 
 
S'explica aquesta tendència s'explica per que aquesta gestió no mercantil, permet que 
es duguin a terme inversions que el sector privat no posa en marxa , i en alguns casos, 
reduccions en les tarifes pagades pels usuaris, com es el cas de París on la gestió 
pública va reduir un 8% el rebut. 
 
Guanyem entén que el servei municipal d'aigua i de sanejament urbà no poden ser 
un negoci en mans d'empreses privades que tenen com a finalitat el benefici, i 
prioritzen aquest ,a la responsabilitat social que suposa la gestió d'un servei basic per a 
la ciutadania. La correcta gestió pública és l'única que pot garantir els drets de les 
persones i l'optima eficiència econòmica, quantitativa i qualitativa, d'aquest recurs 
bàsic. 
 
Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a Cubelles, SOREA (grup 

ABGAR - Suez) ha finalitzat; des del grup municipal Guanyem Cubelles entenem que 

és necessari obrir un debat públic entre els grups polítics i la població de la nostra vila, 

per a poder valorar conjuntament quina ha de ser la millor forma de gestió d'aquest 

servei. 

 

Per aquest motius proposem al ple municipal els següents acords: 

 

PRIMER.- Abans de formalitzar un nou contracte del servei municipal d'aigua de 

Cubelles; l'Ajuntament, per mitja dels seus equips tècnics, iniciï els treballs d'estudi 

necessaris per avaluar la forma més eficient de prestació del servei, atès que la LRSAL  

( Llei 27/2013 del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 

local) obliga a prestar el servei de forma  més sostenible i eficient. 

 
SEGON.- Organitzar una audiència pública per a sotmetre a informació i debat ciutadà 

el model de gestió de l'aigua a Cubelles, procurant comptar amb la presència de 

persones i col·lectius especialitzats en el tema i amb tots els agents que actualment en 
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gestionen el servei. 

 
TERCER.- Crear una comissió formada per tècnics especialistes i representats dels 

diferents grups polítics del consistori municipal perquè estudiï , debati i treballi sobre el 

servei de gestió de l'aigua per aportar elements de judici que permetin valorar quin és 

el model més convenient per a Cubelles. 

 

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

 

El Sr. Pérez diu que el seu partit considera que els serveis municipals han de ser 

gestionats públicament per a que els beneficis de l’activitat puguin repercutir en la 

totalitat de la població enlloc d’engreixar les butxaques d’accionistes. Afegeix que en el 

cas de l’aigua els guanys del servei municipalitzat retornen al municipi i es poden 

invertir en millorar el servei, la distribució, la qualitat o inclús en rebaixar el rebut de 

l’aigua. 

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

 

Seguidament indica que un estudi de la Plataforma “Aigua és Vida” fet a la zona 

metropolitana de Barcelona dóna a conèixer una sèrie de costos no associats a l’aigua 

que paguem als nostres rebuts, com seria la taxa per a penalitzar les pèrdues d’aigua i 

fomentar l’eficiència, el cost que la companyia paga per la seva concessió o les 

campanyes publicitàries i que es tradueixen en un 56% de la tarifa que es podria 

estalviar amb una gestió pública Conclou dient que ara que la concessió de SOREA a 

Cubelles ha finalitzat s’hauria d’avaluar quin és el tipus de gestió més profitosa per al 

nostre municipi. 

 

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

El Sr. Tribó diu que es tracta de la mateixa moció que es va aprovar al Ple de 

l’Ajuntament de St. Cugat el 15-02-2016 per la CUP. Considera que Guanyem va 

contra el seu propi programa perquè el primer acord de la moció parla de formalitzar 

un nou contracte i el tercer de valorar quin és el model més convenient per a Cubelles. 

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

Quant a l’acord segon diu que, tot i estar a favor de la participació ciutadana, no saben 

fins a quin punt persones de “a peu” poden entrar a valorar una qüestió de tanta 

dificultat tècnica i tan complexa, al mateix temps que desconeixen quins són els 

col·lectius especialitzats de què parla. 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià. 
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El Sr. Ardila diu que l’aigua és municipal, no així la seva gestió; que aquest contracte 

té cinquanta anys però en fa quatre que va acabar i ja s’hauria d’actualitzar. Afegeix 

que és cert que alguns municipis han municipalitzat el servei d’aigua i troba raonable 

que es presenti aquesta moció però alhora recorda que la LRSAL estableix que en 

alguns contractes és la Diputació de Barcelona la que ha de gestionar segons quins 

serveis en municipis de població inferior a 20.000 habitants. Comenta que l’Ajuntament 

ja ha començat a treballar en aquest tema per a intentar tenir el nou contracte el 2016 i 

recorda que hi ha un Pla director que es va aprovar a l’anterior legislatura que 

necessita d’una inversió d’uns 30 milions d’euros en aigua potable i clavegueram el 

qual s’ha de revisar a través de la Diputació i amb alguna empresa privada per a veure 

si està valorat correctament..  

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

Per altra banda entén que municipalitzar aquest servei és una inversió prou important 

en maquinària i estructura que ara mateix l’Ajuntament no està en condicions de fer i 

que els municipis que ho han fet o són molt grans o són molt més petits que Cubelles. 

El Sr. Pérez diu que no hi ha una propietat intel·lectual de les mocions i que els 

ciutadans tenen dret a tot, que això és democràcia participativa i que no entén que 

això ho digui una persona d’un partit com Podemos. Continua dient que la LRSAL és 

una llei estatal que, per tant, és per a tots els municipis i que n’hi ha que han 

municipalitzat el servei d’aigua tot i la LRSAL i la Diputació i d’altres que han format 

consorcis públics o s’han mancomunat per a fer-ho. També menciona municipis de 

població semblant a la de Cubelles com són Abrera, Balaguer, Mont-roig del Camp o la 

Seu d’Urgell que han municipalitzat el servei. Afegeix que seria molt interessant tenir 

aquest estudi, i que si és la Diputació qui l’ha de fer doncs que el faci i respecte la 

inversió, considera que si la gestió fos pública el guany empresarial no existiria, sinó 

que revertiria en la població. 

El Sr. Tribó diu que no és la primera moció que copia el Sr. Pérez i que ha de tenir en 

compte que cobra una indemnització per la feina de regidor. Seguidament reitera que 

hi ha una contradicció entre la moció i el programa de Guanyem i que sí que existeix la 

propietat intel·lectual, igual que la industrial. Quant a la complexitat del tema, diu que 

és necessari consultar amb professionals perquè és una matèria que afecta greument 

al poble. 

El Sr. Ardila diu que ja estan treballant amb la Diputació i que a l’anterior legislatura la 

Sra. Mònica Miquel, com a Alcaldessa, ja va demanar informació sobre aquest tema; 

que la Diputació ha contestat dient que treballaran en aquesta licitació i que són ells 

els que assessoren els municipis per a que puguin treballar de la forma més adient. 
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Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 6 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT i 2 

d’ERC-AM), 1 vot a favor de Guanyem Cubelles i 8 abstencions (1 d’ICV-E, 1 del PSC, 

2 de Cubelles Sí es pot, 1 del PP, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC) 

11.5.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL, SI ES POT PER DEFENSAR EL 

DRET A L’HABITATGE; AFRONTAR L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I LA 

POBRESA ENERGÈTICA 

 

Albert Tribó Ramírez, portaveu i regidor del Grup Polític Municipal Sí Es Pot a Cubelles 
a l’empara del que disposa l’apartat 4 de l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal 
de l’Ajuntament de Cubelles (ROM) i l'article 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, que aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta per la seva discussió i aprovació la 
MOCIÓ PER DEFENSAR EL DRET A L’HABITATGE; AFRONTAR L’EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL I LA POBRESA ENERGÈTICA, d’acord amb la següent, 
 
E X P O S I C I Ó   D E   M O T I U S 

Atès que segons l’Instituto Nacional de Estadística (INE) el percentatge de la població 
en risc de pobresa ha augmentat fins al 22,2% i el que 10,2% de les llars s’endarrereix 
al pagament de despeses relacionades amb la vivenda principal (hipoteca, lloguer, 
rebuts d’electricitat, gas, comunitat...). 
 
Atès que així mateix, en 2012, el 9% de les llars espanyoles es declarava incapaç de 
mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada a l'hivern, és a dir, més de 
quatre milions de ciutadans i ciutadanes. Això situava a Espanya com el quart país 
europeu amb major nombre de ciutadans i ciutadanes en aquesta situació, i és 
previsible que les xifres s'hagin incrementat conforme han transcorregut els anys fins 
al present, tenint en compte els efectes de la crisi econòmica soferta durant els 
mateixos. 
 
Atès que a l’estat espanyol, l'estudi “Pobreza energética en España. Análisis de 
tendencias” (Asociación de Ciencias Ambientales, 2014) va concloure que últim any 
amb estadístiques disponibles (2012), el 17% de les llars espanyoles tenien despeses 
desproporcionades per al pagament de les factures de l'energia domèstica es a dir, 
més de set milions de persones.  
 
Atès que a Espanya des de l’inici de la crisi a l’any 2007 i fins el darrer any 2015 van 
tenir lloc més de 397.954 desnonaments. 
 
Això es tradueix en famílies que passen fred a l'hivern i calor a l'estiu, habitatges amb 
humitat, talls de subministrament per impagament (1,4 milions en 2012, més del doble 
que al 2006, segons càlculs del diari El País), menys diners per satisfer altres 
necessitats bàsiques i, el més greu, morts prematures a l'hivern.  
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Atès que a Espanya, segons el sistema de mesurament de l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS), fins a 7.200 defuncions l’any podrien evitar-se si s'eradiqués la pobresa 
energètica. 

Atès que a Catalunya més de 200.000 llars tenen tots els membres a l’atur i 95.000 
d’aquestes llars no perceben cap ingrés.  
 
Atès que Catalunya és una de les CC.AA. de l’estat amb major nombre de 
desnonaments (dels 16.000 del 2013 el 67% per impagament del lloguer) i 
d’execucions hipotecàries (98.400 execucions entre els anys 2008 i 2013). 
 
Atès que la Llei 7/1.985 reguladora de les bases del règim local (LBRL) atorga als 
ajuntaments, sobretot a partir dels articles 25.1 i 25.2, un paper rellevant en la política 
de l’habitatge i faculta als municipis per aconseguir sòl i el destinin a habitatge protegit 
tota vegada que són responsables del planejament, la gestió, l’execució, la disciplina 
urbanística, la planificació urbana i la gestió del sòl destinat al procés d’urbanització. 
 
Atès que mitjançant la Llei 14/2015, de 21 de juliol, el Parlament de Catalunya va 
aprovar l'Impost sobre els Habitatges Buits, desenvolupat pel Decret 183/2016, de 16 
de febrer, que es completa amb l'ordre que aprova el model 510 d'autoliquidació 
d'aquest impost i que d'acord amb la nova legislació, les persones jurídiques 
propietàries d'habitatges situats a Catalunya, que es trobin buits sense causa 
justificada durant més de dos anys, estan obligades a pagar i presentar l'autoliquidació 
(per via telemàtica) corresponent als habitatges subjectes a l'impost dels quals siguin 
titulars a 31 de desembre de l'any de meritació de l'impost.  

Atès que la Llei de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes 
tributàries i de la Llei 3/2012 reconeix que correspon als poders públics promoure les 
condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè el dret a l’habitatge sigui 
efectiu i tant en l’Estatut d’autonomia de Catalunya com en la Constitució espanyola i 
en la normativa internacional (Vid. el Pacte internacional de drets econòmics, socials i 
culturals de les Nacions Unides de l’any 1.966 i la Carta de drets fonamentals de la 
Unió Europea de l’any 2010), es configura amb un marcat contingut social, vinculat al 
lliure desenvolupament de la personalitat sobre la base de la dignitat humana.  

 
Atès que la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, va preveure els 
principis i mesures necessaris per aconseguir que els habitatges desocupats 
injustificadament, en àmbits d’acreditada necessitat d’habitatges, s’incorporessin al 
mercat immobiliari per mitjà de tècniques de foment, però també de tècniques 
d’intervenció administrativa. 
 
Atès que, segons l’Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), del total de 10.600 
habitatges que hi ha a Cubelles 1.721 són buits i no són ni de primera ni de segona 
residència. 
 
Atès que el concepte de “pobresa energètica” té lloc si a una unitat familiar o persona 
individual no existeixen els ingressos necessaris per fer front a les despeses d'energia 
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suficient per tal de satisfer les necessitats domèstiques del que constitueix el seu 
habitatge o vivenda habitual. 
 
Atès que segons la prestigiosa investigadora britànica Brenda Boardman el concepte 
de pobresa energètica és la “incapacitat, per a una llar, d'obtenir una quantitat 
adequada de serveis de l'energia pel 10% de la renda disponible”.  
 
Atès que segons la Llei 24/2015, del 29 de juliol, sobre mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica defineix la 
pobresa energètica com la dificultat per a afrontar les factures de subministraments 
bàsics d’electricitat, gas i aigua. 
 
Atès que segons els criteris de l'Organització Mundial de la Salut (OMC) aquesta 
definició ha estat vinculada posteriorment a la satisfacció de determinat nivell de 
temperatura en l'habitatge, que podem delimitar entre els 18 i 21 graus centígrads a 
l'hivern i els 25 graus a l'estiu.  
 
Atès que comunament, s'assumeix que la pobresa energètica te lloc quan existeix una 
combinació de tres factors definits a escala de llar: 1) la renda familiar, 2) els preus de 
l'energia i 3) l'eficiència energètica de l'habitatge. Aquests tres components, per tant, 
serveixen per comprendre com sorgeix el la pobresa energètica i quin tipus de 
polítiques públiques executar-se per tal de fer front a aquesta problemàtica. 
 
Atès que vist l’anterior estat de situació nombrosos ciutadans es troben en situació 
d’emergència i vulnerabilitat habitacional.  
 
Atès que la banca convencional i tradicional i la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) han malvenut els immobles 
subhastats als fons internacionals voltors i que aquests ja controlen el sector 
immobiliari a Espanya amb una cartera d'actius de més de 278.000 milions d’euros 
entre solars, immobles i crèdit hipotecari i promotor. 

Atès que segons Ràdio Cubelles (http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id4419/la-
sareb-o-banc-dolent-te-23-habitatges-buits-a-cubelles.htm) la SAREB disposava, a 
data de 23 octubre 2015, a Cubelles, de 23 habitatges buits repartits per tots els barris 
del poble. 
 
Atès que les directives del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas 
(2009/73/CE) insten al govern de l’estat espanyol a establir nous plans i mesures 
contra la pobresa energètica. 
 
Atès que l’article 25 de la Declaració dels Drets Humans estableix que: “Tota 
persona té ret a un nivell de vida adequat que li garanteixi la salut i el benestar, parant 
especial atenció a l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis 
socials necessaris. També té dret a assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, 
viudetat, envelliment o altes casos de pèrdua de mitjans de subsistència”.  
 
Atès que el programa “Hogares Verdes” del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 

http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id4419/la-sareb-o-banc-dolent-te-23-habitatges-buits-a-cubelles.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id4419/la-sareb-o-banc-dolent-te-23-habitatges-buits-a-cubelles.htm
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ambient, és un programa educatiu dirigit a famílies preocupades per l'impacte 
ambiental i social de les seves decisions i hàbits quotidians per acompanyar-les en el 
procés de canvi cap a una gestió més responsable de la seva llar. 
 
Atès que en moltes ocasions, la despesa energètica realitzada per les famílies respon 
a un ús poc eficient dels recursos i, per això, a més del suport econòmic a les famílies, 
és necessari també un acompanyament formatiu a l'hora d'implantar hàbits més 
eficients en l'ús dels recursos energètics en la llar 
 
Per aquests motius, proposem la següent, 

M O C I Ó 

1.- Donar compliment al que disposa el punt 3 de l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, sobre mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, en allò que fa referència a “establir els acords 
amb o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin 
descomptes molt notables en cost dels consums mínims”.  
 
2.- Donar compliment al que disposa el punt 6 de l’article 5 de la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, sobre mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, en allò que fa referència a garantir en qualsevol 
cas el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió social i pactar amb la Generalitat el mecanisme de garantiment del 
reallotjament “per als casos que les meses de valoració que regula al secció IV del 
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, tramitin com a 
emergències econòmiques i socials”. 

3.- Establir (conforme ordena la Disposició Addicional Primera, titulada “Compensació 
a favor dels ajuntaments” de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els 
habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012) el recàrrec 
sobre l’impost sobre béns immobles a partir de la data en què l’Estat hagi efectuat el 
desplegament reglamentari a què fa referència l’article 72.4 del text refós de la Llei 
d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març.  
 

4.- Instar (conforme a les directives del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i 
del gas (2009/73/CE i conforme a l’article 149.1. y 149.1.25 de la Constitució) al 
govern de l’estat espanyol a establir nous plans i mesures contra la pobresa 
energètica. 
 
5.- L’adhesió i/o recolzament de l’Ajuntament de Cubelles a la Llei 25 d’Emergència 
Social. 
 
6.- Elaborar, amb l'assessorament dels tècnics municipals corresponents, un Pla 
municipal de lluita contra la pobresa energètica, de nova creació, que reculli les 
actuacions i accions a dur a terme a fi i efecte de pal·liar els seus efectes la pobresa 
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energètica a Cubelles. 
 
7.- Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient l'adhesió de 
l'Ajuntament de Cubelles al programa d'educació ambiental “Hogares Verdes”, el 
desenvolupament de les quals haurà d'incloure's en el Pla municipal de lluita contra la 
pobresa energètica a Cubelles. 
 
ALTRESSÍ DIC: Que conforme el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 del Reglament 
Orgànic Municipal manifesto que el regidor que defensarà aquesta moció al plenari 
serà Albert Tribó. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Hugué. 
 
El Sr. Tribó llegeix el més destacat de la part expositiva de la moció. 
 
Durant l’exposició del Sr. Tribó s’incorpora el Sr. Hugué i s’absenta de la sessió la Sra. 
Martínez. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez 
 
El Sr. Pérez diu que estan a favor dels acords; que l’any passat la Generalitat, 
conjuntament amb la PAH, va editar un  manual per a ajudar els Ajuntaments a 
desplegar la Llei 24/2015 al seu municipi i desconeix si l’Ajuntament de Cubelles el 
coneix i l’està utilitzant. Seguidament recorda que a un Ple del 18 de març  de 2014 es 
va aprovar una moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats 
propietat d’entitats financeres i altres grans empreses la qual parla d’engegar mesures 
municipals, elaborar un Pla municipal d’habitatge, actualitzar el planejament existent o 
impulsar multes coercitives; afirma que aquesta moció està en un calaix  i demana al 
govern que la rescati. 
 
El Sr. Macià diu que és cert que hi han hagut dues mocions precedents, la del 18 de 
març de 2014, a la que feia referència el Sr. Pérez, i que van presentar el PSC i ICV, i 
la del 17 de febrer de 2015, també presentada pel PSC, motiu pel qual proposa que es 
retiri la de Cubelles Sí Es Pot.  
 
Seguidament afirma que els regidors que han dit que les mocions no es tiren endavant 
i que s’abstindrien estaven al govern o a l’oposició quan s’han aprovat altres mocions 
que tampoc s’han tirat endavant, com les dues que ja ha mencionat o d’altres en 
relació als instituts, al Foix o al Charlie Rivel i que ell no ha sentit que hagin dit res al 
respecte. Afegeix que sembla que des que hi ha aquest govern s’hagin descobert 
coses que abans no existien, com els safareigs, la biblioteca o Can Travé. 
Seguidament vol destacar que hi ha un conveni amb Sorea perquè donaran un fons 
per a sufragar les despeses de subministrament d’aigua de gent necessitada i que la 
Regidoria de Benestar Social està pagant periòdicament tot tipus de subministraments 
fins a un límit.  
 
Quant al punt número 2, indica que a Cubelles no hi ha habitatge social i en relació a 
la disposició primera de la Llei 14/15 diu que no és vàlida en tant en quant s’integra a 
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Llei 18/2007 i que, per tant, seria la disposició addicional quarta d’aquesta última Llei la 
que prevaldria. Seguidament diu que, segons la Llei, el fet d’imposar una taxa als pisos 
buits és competència de la Generalitat i no de l’Ajuntament i que el desplegament 
reglamentari ve regulat pel Decret 2/2004, que té caducitat el 30 de juny de 2017, si és 
que hi arriba tenint en compte la previsió de govern a l’Estat. Afegeix que tampoc 
poden donar suport a la Llei 25 perquè no es tracta d’una Llei sinó d’una proposta de 
Llei que ha presentat el grup de Podemos al Congrés de Diputats. Conclou dient que 
les regidories de Medi Ambient i Educació ja estan treballant en la implantació a les 
escoles de l’Agenda 21, que incorpora el programa “Hogares Verdes”. 
 
El Sr. Tribó diu que hi ha Lleis, en especial la 24/2015, que no es poden deixar 
d’aplicar i que només per aquest motiu ja s’hauria d’aprovar aquesta moció perquè la 
Llei és d’obligat compliment. Quant a l’existència de mocions anteriors diu que són 
anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 i de la majoria de la legislació que 
estan invocant als acords i que el punt sisè de l’article 5 de la Llei diu que els 
ajuntaments hauran de pactar amb la Generalitat. Afegeix que no està d’acord en que 
la disposició addicional primera de la Llei 14/2015 no sigui vàlida i que per tant s’ha de 
parlar de “Compensació a favor dels ajuntaments”. Finalment, quant a la Llei 25, diu 
que ja saben que és una proposat de Podemos i que per aquest motiu demanen 
l’adhesió o bé el suport. 
 

Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 6 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT i 2 

d’ERC-AM), 3 vots a favor (2 de Cubelles Sí es pot i 1 de Guanyem Cubelles) i 6 

abstencions (1 d’ICV-E, 1 del PSC, 1 del PP, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC). 

 
12.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs -FIC 
 
1.- La Sra. Martínez, quant a la tanca de la deixalleria amb l’Institut, prega a l’equip de 
govern, al regidor de Medi Ambient i a la regidora d’Ensenyament que no tant sols se’n 
tingui en compte la neteja la jornada de portes obertes sinó que es mantingui al llarg 
de tot l’any. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez prega que es tregui del calaix i es posi en marxa la moció per la sanció 
dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans 
empreses que es va aprovar el 18 de març de 2014. 
 
Precs del grup municipal de CIU 
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1.- La Sra. Cuadra demana que es passi pel proper Ple el conveni de Serveis Socials 
entre l’Ajuntament de Cubelles i el Consell Comarcal del Garraf. 
 
Precs del grup Cubelles Sí es pot 
 
1.- El Sr. Tribó demana que s’estudiï la possibilitat de modificar l’article 24 del 
Reglament d’Honors i distincions de l’Ajuntament per tal que qualsevol grup polític 
municipal pugui formular a l’Alcaldia tant la petició de concessió d’honor de fill o filla 
predilecta com la d’altres honors. 
 
Precs del grup municipal PSC-CP 
 
1.- El Sr. Grau insisteix en que s’habiliti l’espai que van demanar els grups polítics 
municipals i prega que, tal i com diu el ROM, sigui a la segona planta de l’edifici de 
l’Ajuntament per a poder treballar conjuntament amb l’Alcaldia i alguns regidors que 
també tenen despatx en aquesta zona. 
 
2.- El Sr. Grau demana que se’ls informi sobre les reunions que hi ha hagut 
recentment amb l’empresa propietària de la Central Tèrmica, que els consta que 
Endesa ha rebutjat els projectes vinculats a temes d’energia que ha presentat 
l’Ajuntament per la qual cosa prega que es replantegin aquests projectes pels quals 
s’han demanat ajuts a la Diputació o a la Generalitat i saber com queden. 
 
3.- El Sr. Grau, en relació a la documentació que es va donar sobre Can Travé, prega 
que es reconsideri la planificació de la construcció de pisos al solar que està aprovat 
per a la Biblioteca municipal. 
 
Preguntes del grup municipal Cubellencs - FIC 
 
1.- La Sra. Martínez diu que a l’anterior legislatura es va fer una tala d’una setantena 
d’arbres i que ara també se n’ha talat un bon grapat; que això va ser motiu de moltes 
queixes, entre d’elles -diu- les d’Unitat Cubellenca motiu pel qual pregunta: Tenen 
previst replantar-los? Quan? 
 
2.- La Sra. Martínez afirma que a diverses zones del municipi hi ha una sèrie 
d’incidències de cablejat, fanals fosos o fonts que perden aigua i que algunes d’elles 
porten més de tres mesos sense ser reparades i pregunta: no hi ha ningú que vetlli per 
aquestes incidències? Quin és el tràmit de la gestió de vigilància en aquest aspecte? 
Amb quina periodicitat es fa i qui n’és el responsable tècnic? 
  
3.- La Sra. Martínez pregunta: per què s’ha aprovat amb caràcter d’urgència el plec de 
clàusules del servei de neteja de les platges? 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: quina és la gestió que ha fet el govern durant aquests 
deu mesos? Considera que no han pres cap responsabilitat en la resolució dels 
reparaments i pregunta: quin és l’import total dels reparaments per pagaments 
indeguts en les nòmines? Quin és l’import total dels reparaments per pagaments 
indeguts en qualsevol altre àmbit? Demana el detall de l’import per concepte, per 
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mesos, per any i amb la indicació del departament al que correspon el pagament  amb 
reparament. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: té intenció el govern de posar en marxa la moció que 
es va aprovar el setembre de 2015 que parlava de fer una auditoria organitzativa a 
l’Ajuntament de Cubelles? Afegeix que el termini acaba al març. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que a Mas Trader hi ha un mur que va caure a causa de les 
pluges de l’octubre del 2015 i pregunta: té intenció el govern de reparar aquest mur? 
 
L’alcaldessa respon que ja està el projecte fet. 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: en els últims dies ha tingut contacte l’Ajuntament 
amb la Generalitat per a valorar l’opció de fer el nou institut Les Vinyes? Quin tipus de 
contacte ha tingut? Què s’ha parlat en aquestes reunions? 
 
4.-  El Sr. Daniel Pérez comenta que veïns i veïnes del sector Bardají s’han posat en 
contacte amb el seu grup i els han explicat que a principis de novembre van tenir una 
reunió amb un agent que feia d’enllaç entre la Policia local i les entitats veïnals i que 
van fer propostes per a que s’estudiés si el carrer Verge de Montserrat podia passar a 
ser d’un únic sentit i pregunta: tenen coneixement d’aquesta reunió? Han pensat fer 
algun estudi per a que aquest carrer passi a ser unidireccional? Afegeix que també van 
fer la mateixa  proposta en relació al carrer Cervantes el qual –comenta- té un punt 
negre a la intersecció amb Molí de Baix on es produeixen molts accidents i pregunta: 
Pensen fer algun estudi per a que aquest carrer passi a ser unidireccional? 
 
El Sr. Macià indica que en aquesta cruïlla es van posar un mirall i un semàfor i es va 
pintar. 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra per a contrastar -diu- si la informació que tenen és real o no 
pregunta a la regidora de Cultura : quines són les reunions que s’han mantingut amb 
els Ajuntaments de la comarca? Quins acords s’han pres? En quines dates i quines 
persones hi han assistit a aquestes reunions? 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quins treballs s’han fet o es faran per a continuar amb el 
que es va iniciar del canvi d’usos de la sala de La Mota? 
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: s’ha demanat a la Diputació continuar les obres del 
castell? Quina resposta hem obtingut? 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: tenen intenció d’urbanitzar les tres urbanitzacions que 
queden pendents? 
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5.- La Sra. Cuadra pregunta: s’ha pensat ja en el nom que es posarà al “consell de 
Barris”? Comenta que es va dir que s’ampliaria a altres tipus d’entitats. 
 
6.- La Sra. Cuadra pregunta: quan s’iniciaran els tràmits per a  licitar l’empresa que 
farà l’auditoria de personal a la qual es van comprometre al mes de setembre? 
Seguidament pregunta a la secretària: què passa quan s’incompleix un acord de Ple 
com aquest? 
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta: s’ha pensat en l’obertura del museu Charlie Rivel els 
diumenges tot i que no hi hagués personal? Comenta que es podria externalitzar. 
 
8.- La Sra. Cuadra pregunta: quines subvencions en matèria d’ensenyament es van 
demanar al llarg del 2015 a la Diputació de Barcelona? S’han justificat? Quines 
subvencions es demanaran el 2016? 
 
9.- La Sra. Cuadra, en relació a l’última visita a Can Travé, pregunta: quins van ser els 
criteris per a convidar els regidors de la legislatura passada? Per què no es va 
convidar el Sr. Lara, regidor de CIU? 
 
El Sr. Ardila i l’Alcaldessa diuen que ha estat una errada i que faran una altra 
trobada perquè puguin assistir-hi ell i la Sra. Núria González que tampoc va ser 
convidada. 
 
El Sr. Ardila diu que se li va fer una trucada però que no obstant se’l convidarà 
igualment. 
 
La Sra. Cuadra diu que és possible que se’l truqués al telèfon de la corporació quan 
ell ja no n’és membre. 
 
10.- La Sra. Cuadra respecte la trobada sobre el treball de la C-32 a la qual va assistir 
l’Alcaldessa pregunta: ens reunirem a nivell de consistori? Quines seran les propostes 
que aportarà el municipi de Cubelles? 
 
11.- La Sra. Cuadra pregunta: quan algú truca a la policia municipal, quants agents 
tenen la obligació d’assistir? Quin és el temps de mitjana que triguen en assistir al lloc? 
 
12.- La Sra. Cuadra pregunta: ens podrien fer arribar còpia de l’atestat del dia 4 de 
març de 2016 que afecta un membre de la Corporació? 
 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: tenen previst institucionalitzar l’Ajuntament com es mereix i 
donar compliment a la Llei de banderes o és que ja s’ha renunciat a tenir la bandera 
del nostre municipi? 
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2.- La Sra. Boza pregunta: en quin punt estan les negociacions amb ADIF i Renfe si 
és que s’ha avançat? Comenta que sap que hi havia l’oportunitat de que cedissin el 
pàrquing per a la gestió de l’Ajuntament. 
 
3.- La Sra. Boza pregunta: s’han fet contactes o recerques amb empreses que siguin 
candidates a fer una explotació de Can Travé? 
 
4.- La Sra. Boza pregunta: quines accions ha posat en marxa la regidoria 
d’Emprenedoria des de l’inici de la legislatura? Què s’ha fet en matèria de recolzament 
als emprenedors i empresaris de Cubelles? 
 
Precs del grup Cubelles Sí es pot 
 
1.- El Sr. Tribó demana el contingut del Decret d’Alcaldia 36 que fa referència a una 
errada al plec de clàusules administratives particulars que afecta l’espai de la 
desembocadura del riu Foix i pregunta: com queda el nou redactat? 
 
2.- El Sr. Tribó diu que els Decrets 37 i 38 venen afectats pel reparament 98/2016 i 
per l’acord de Ple de 17 de  maig de 2015 i pregunta: com és que havent-hi aquests 
reparaments s’han aprovat? 
 
3.- El Sr. Tribó pregunta: com és que s’ha dictat el Decret 52/2016 amb el reparament 
64/2016 i sense documentació justificativa?  
 
Preguntes del grup municipal del PSC-CP 
 
1.- El Sr. Grau pregunta: es pot fer algun informe tècnic o jurídic sobre la viabilitat 
actual del projecte de la biblioteca? Quin risc de pèrdua d’ajuts i subvencions assumim 
si no tirem endavant aquest projecte? Caduca el projecte aprovat? És possible acordar 
amb la Diputació, a través de les meses de concertació, nous ajuts i subvencions per a 
aquest projecte? Quin és el calendari d’execució de construcció de la biblioteca previst 
pel govern si no es ven el patrimoni que està previst en la proposta de pressupost de 
2016? 
 
2.- El Sr. Grau, en relació a l’Institut, pregunta: quins arguments nous s’han fet arribar 
a la Generalitat per a defensar la construcció del nou institut al lloc que va ser rebutjat 
inicialment? Ens poden facilitar còpia o accés a aquests nous informes que s’hagin 
enviat o que s’estiguin treballant? Quines propostes alternatives contempla el govern si 
la Generalitat manté el seu rebuig a la proposta inicial? 
 
Resposta als precs formulats pel grup municipal Cubelles Sí es pot 
en el Ple ordinari del 12 de febrer de 2016 
 
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. 
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Se li envia el Decret malgrat que no forma part de la proposta de “Donar compte dels 
Decrets” que ha passat per aquest Ple, ja que aquesta dóna compte del Decrets 438 al 
492 del 2015 i vostè  demana el 436 del 2015. 
 
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. 
 
En el citat informe es recullen diverses casuístiques pel que fa els reparaments: 
Contractes menors: 
Pel que fa els contractes menors els reparaments s’efectuen perquè incompleixen el 
que regula el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en el eu article 23 
(Els contractes menors no podran tenir una duració superior a l’any ni ser objecte de 
pròrroga), que a efectes pràctics normalment significa que s’encavalquen els citats 
contractes any rere any, en comptes de dur-se a terme el procés contractual que 
correspongui (per exemple el procediment obert). 
Nòmina: 
Pel que fa la nòmina els reparaments més habituals s’efectuen perquè es tracta de 
complements de productivitat no tramitats d’acord amb la legalitat vigent (per exemple 
manca de criteris aprovats pel Ple en el cas del complement dijous tarda). 
Extrajudicial de crèdits 
El reconeixement extrajudicial de crèdits es duu a terme per diversos motius: 
1) Per no existir un contracte que s’ajusti a la normativa o per dur a terme la 
contractació sense tenir en compte les formes d’adjudicació legalment establertes 
(obert, restringit, negociat). 
2) Per realitzar-se l’encàrrec per òrgan no competent. 
3) Per la realització de la despesa sense comprovar prèviament l’existència de crèdit 
pressupostari suficient i adequat o sense la realització de la fiscalització prèvia (la qual 
cosa fa que si en el seu moment no existia, s’hagi realitzat indegudament, tot i que 
posteriorment n´hi hagi i això faci possible la seva regularització). 
4) Les operacions pendents d’aplicar de l’exercici anterior, que no van ser tramitades 
per manca de vistiplau o conformitat, o per no existència d’aplicació adequada i 
suficient. 
5) Quan la factura que s’aprova correspon a exercicis anteriors. 
Són expedients que es van tramitant en base a l’aplicació del principi general de la 
prohibició de l’enriquiment injust que assenyala l’obligació de l´Administració Pública 
d’abonar els béns, serveis i/o subministraments efectivament realitzats pel contractista. 
La Secretaria i la Interventora municipals emeten el corresponent informe conjunt i la 
Intervenció Municipal emet el reparament pels incompliments legals que fan necessari 
el reconeixement extrajudicial d’aquests crèdits. 
 
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. 
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Pel que fa el primer paràgraf de les conclusions de l’Informe de la Intervenció 

Municipal s’han fet constar en la part expositiva de l’acord notificat al NODE i en el 

primer acord s’ha indicat “amb les observacions realitzades per la Intervenció 

Municipal, que consten a la part expositiva”. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 12 de febrer de 2016 
 
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? 
Rambla Pau Casals: 1 minusvàlids, 1 urinari ( x 4 homes alhora), 1 normal 
C. Sumella: 1 minusvàlids, 1 urinari ( x 4 homes alhora), 1 normal 
Pl. Jaume Marce: 1 minusvàlids, 1 urinari ( x 4 homes alhora), 1 normal 
Pl. del Mercat: 1 minusvàlid, 1 urinari ( x 4 homes alhora), i els lavabos d’obra que hi 
ha fixes a la plaça que tenen 1 per dones amb 2 lavabos i 1 per homes amb  2 
lavabos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exp. 1.2.1.2_2016_03 
 

Legislatura 2015-2019 
 

35  

 
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. La reunió es va dur a terme el dijous dia 3 de març a les 
18’30 h. a la sala de juntes de l’Ajuntament. 
 
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.  
 
En primer lloc no és voluntat d' aquest regidor i del govern municipal faltar al respecte 
de la tasca de tots i cada un dels grups polítics i regidors/res  que integren el 
consistori. De totes maneres reconeixent que aquesta reunió conjunta no s'ha 
convocat en temps i forma, quedem a la disposició  dels grups que ho desitgin per 
explicar-los el contingut de la reunió mantinguda a finals de gener a l' ACA. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal Guanyem Cubelles 
en el Ple ordinari del 12 de febrer de 2016 
 
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? 
 
No hi ha constància al servei de cap demora com les que indica el Sr. Pérez. La mitja 
d’inscripció de dades personals és d’una setmana. Puntualment es pot incrementar a 
dues-tres setmanes en períodes concrets per calendari i feina. 
 
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? 
 
Ens imaginem que el Sr. Pérez es refereix a l’Adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al 
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, conegut com “Enoturisme Penedès”. 
A data d’avui formar-ne part d’Enoturisme Penedès no ha costat res. La participació 
directa que tenia plantejada realitzar l’Ajuntament de Cubelles serà coberta i 
substituïda a través de la participació i aportació directa que realitzar el Consell 
Comarcal del Garraf. 
 
 3.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quines han estat les actuacions de NODE Garraf 

durant 2015 a Cubelles? 
 



Exp. 1.2.1.2_2016_03 
 

Legislatura 2015-2019 
 

36  

 Actualització Polígon Les Salines (descripció, identificació).  

 Seguiment conjuntament amb la regidoria del programa “Accelera el creixement” 

de PIMEC (NOSIA i BONJOUR BEBE). 

 Tramitació dels distintiu de qualitat turística SICTED  

 Participació a Fires (Vi Travel, IFEMA...) 

 Curs formació de bones pràctiques d’estalvi i eficiència energètica. Formació 

adreçada a caps de manteniment i conserges (dues persones de Cubelles).  

 Taller a l’Escola Vora del Mar sobre sensibilització d’estalvi i eficiència energètica. 

 Conveni gestió forestal (programa restauració i millora forestal) 

 
4.-  El Sr. Daniel Pérez pregunta: quins projectes té NODE Garraf per al 2016? 
 
Els projectes ja definits per aquest 2016 són els següents: 

 Actualització Polígon Les Salines (descripció, identificació).  

 Seguiment conjuntament amb la regidoria del programa “Accelera el creixement” 

de PIMEC (BONJOUR BEBE). 

 Tramitació dels distintiu de qualitat turística SICTED.  

 Participació a Fires (Vi Travel, IFEMA...) 

 Cursos de formació i tallers (Escoles, 3E, Creació de productes turístics...).  

 Conveni gestió forestal (programa restauració i millora forestal) 

 

Tot i així, a l’últim Plenari del NODE es va aprovar la incorporació d’una nova gerència 
per promoure i impulsar nous projectes a la comarca, dels que també anirem 
informant.  
 
5.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quins són els projectes del Consorci dels Colls i 
Miralpeix per a aquest 2016? 
 
S’adjunta Memòria Activitats 2015 i Pla de Treball 2016 (Annex 1 i 2) 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CIU 
en el Ple ordinari del 12 de febrer de 2016 
 
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? 
 
Sí, s’està preparant la licitació del servei de forma definitiva, si bé per la seva 

complexitat i per garantir el correcte funcionament dels serveis informàtics no es 

descarta que es pugui ampliar el contracte salvant els corresponents reparaments. 

2.- La Sra. Cuadra quina és la solució per a evitar reparaments de la Interventora en 
relació al Decret 457? 
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Regularitzar els criteris del complement de dijous tarda pel Ple o bé revisar i modificar 
els llocs de treball amb una assignació a favor que valori aquesta circumstància. 
 
3.- La Sra. Cuadra, quant al Decret 460,  pregunta: qui ha signat el contracte? 
 
Segons recull el punt tercer del DA 460/2015 les signatures autoritzades seran en 
forma mancomunada, l’Alcaldessa, Interventora i Tresorera. 
 
4.- La Sra. Cuadra del Decret 480 vol saber: com és que s’aprova ara el contracte de 
publicitat per a la Verema? 
 
D’acord amb circular del servei de Contractació i gestió Administrativa de 5 de maig de 

2015, els contractes inferiors a 1.000€ es tramiten a posteriori. Fins que no es disposa 

de tota la informació relativa a l’activitat (programa d’actes) no es pot preveure el cost 

que tindrà el material gràfic. Aquesta tramitació ha estat l’habitual les darreres 

legislatures respecte al material gràfic.  

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. 
 
En relació a l’organització de la Verema indicar que part de la Festa estava preparada. 
Tanmateix pel tema de calendari electoral (maig) i d’inscripció de participants (juliol) fa 
que part dels muntatge, determinat en bona part pel nombre de participants s’acabés 
de realitzar per part del nou regidor de turisme. Per altra banda, en relació a les 
carpes, indicar que fins el mes d’agost no es va disposar de la confirmació del nombre 
de carpes que va cedir gratuïtament la Diputació, motiu que també va condicionar el 
lloguer de les carpes necessàries. En relació a la publicitat indicar que no la gestiona 
directament la regidoria de Turisme. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PP 
en el Ple ordinari del 12 de febrer de 2016 
 
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 què 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. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PSC-CP 
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en el Ple ordinari del 12 de febrer de 2016 
 
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 €. 
 
Pel que fa al capítol 6 del pressupost de despeses els crèdits pressupostaris, d’import 

total 2.433.897,80€, corresponen a les inversions que, via modificació del pressupost 
(per incorporació de romanents de crèdit, transferències de crèdit i suplements de 
crèdits) s’han anat tramitant durant l’exercici, s’han previst en el pressupost de 
despeses.   
 
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 
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. 
 
El període mig de pagament és l'expressió del temps de pagament del deute comercial 
mesurat en dies. 
L'increment del PMP del 3r i 4rt trimestre 2015, és una conseqüència de la no 
signatura de vist-i plaus dels tècnics responsables dels serveis gestors, no és un 
problema de tresoreria. 
L'increment del PMP del 3r trimestre 2015, ja es preveia des del departament 
d'intervenció i així es va notificar amb un informe tècnic en data 19 de març de 2015 a 
qui ocupava un càrrec públic d’aquest municipi i comunicat al Sr. Écija (vostè mateix) 
com a regidor d'Hisenda, en aquells moments. 
El grup extens de factures pendents de certificació tècnica corresponia, principalment, 
a les àrees d'ensenyament, medi ambient i subministraments (enginyer tècnic). Serveis 
gestors que van patir la baixa del responsable tècnic que havia de certificar les 
corresponents factures pendents de pagament, i que no es van cobrir. 
L'equip de govern actual ha reconduït la situació atribuint responsables tècnics ens 
aquestes àrees amb la finalitat de reduir el deute comercial l'abans possible. 
Tot i així, hi ha un nombre molt elevat de vistiplaus pendents de signatura que 
requereixen un seguiment tècnic acurat i, per tant, un temps de dedicació determinat. 
Cal recordar que en algun servei feia més d'un any que faltava un responsable tècnic i 
no s'havia cobert. 
Per tant, s'està treballant per reconduir la situació de vistiplaus pendents per tal que es 
redueixi el més aviat possible el període mig de pagament del deute comercial. 
 

Eco. Descripció Previsions totals 
83100 BESTRETES AL PERSONAL MT I LLT 6.500,00 
87000 APLICACIÓ PER FINANÇAMENT DESPESES GENERALS 46.967,36 
87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. 1.189.325,97 
  1.242.793,33 
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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? 
 
La motivació de la suspensió es recull en el mateix decret, segons l’art. 14.2 del ROM 
“No es convocarà una sessió ordinària quan no hi hagi assumptes susceptibles de ser 
inclosos a l’ordre del dia, o quan la seva escassa entitat no aconselli de fer 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? 
 
L’òrgan competent és el que determinen el Decret de l’Alcaldia núm. 146/2015, de 9 de 

juliol, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 315/2015, de 16 d’octubre, que aprova 

l’especificació de les facultats de delegació d’atribucions de gestió i resolució en les 

diferents regidories de l’Ajuntament a favor dels regidors i regidores de les mateixes, i 

el decret d’Alcaldia núm. 106/2015, de 2 de juliol, quant a les competències delegades 

per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local 
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1- INTRODUCCIÓ 

  

Durant el 2015, el Consorci ha seguit en la línia de treball endegada en els darrers temps, 

de continuïtat dels projectes, seguiment dels mateixos i gestió de noves propostes, sempre 

a partir d’una situació marcada per la manca de recursos, d’optimització dels existents i de 

la col·laboració dels serveis tècnics dels diferents ajuntaments i ens membres. 

 

Mercès a aquests esforços, s’han pogut tirar endavant propostes de sensibilització i 

comunicació ambiental i activitats sobre el territori, de coordinació i cooperació. 

 

 
2- SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACCIONS INICIADES 

 

Pel que fa al seguiment d’accions ja iniciades anteriorment, cal destacar: 

 
- PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES 

 

Després dels treballs desenvolupats per La Vola, el Pla es troba en la fase final d’aprovació 

pels ajuntaments implicats (sant Pere de Ribes i Sitges) . Actualment s’estan ultimant els 

informes restants per part de l’ajuntament de Sitges. 

 
- PARC D’ESCULLS ARTIFICIALS – SEGUIMENT I CONTROL DE LA PRADERIA DE 

POSIDÒNIA 

 

Tot i que no hi ha conveni vigent amb l’Associació Pro Mar, per falta de  liquiditat, 

l’associació segueix col·laborant amb el Consorci, amb el control de la Praderia de Posidonia, 

la Caulerpa, el Parc d’Esculls i l’estat del mar en general. Actualment s’està intentant 

coordinar amb els tècnics de medi ambient dels municipis, el seguiment i valoració científica 

d’aquestes activitats. 

 
- CAMÍ PEDALABLE COSTA DEL GARRAF 

 

Un cop acabat i posat en marxa el tram Vilanova – Sitges, sent totalment pedalable, aquest 

trajecte s’ha convertit en un centre d’interès de la comarca, essent moltes les persones que 

opten per passejar-hi en bicicleta. Manca però la aprovació per part de l’Ajuntament de 

Cubelles del tram Vilanova - Cubelles. 

 

Actualment el Consorci està coordinant la col·laboració amb els ajuntaments per organitzar 

pedalades per donar-lo a conèixer al ciutadà. 

 
- PROJECTE OBSEA 

 

El Consorci ha continuat donat suport al projecte del Grup SARTI de la UPC, davant d’altres 

administracions i entitats, amb cartes de suport al seu projecte i difusió d’aquest, i 

promocionant a traves de les xarxes la importància d’aquest rellevant projecte científic.. 

 
- PARC TEMÀTIC DE L’ENERGIA 

 

S’ha seguit treballant per assolir la implicació de diferents institucions de cara a poder 
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avançar en el  desenvolupament d’un projecte que pot tenir un abast nacional, i pot 

representar un important focus d’interès en la temàtica energètica, tant pel que fa a la 

difusió, la investigació, i la formació, com per a la sensibilització al voltant de les energies 

renovables i l’estalvi energètic. Ja s’ha presentat l’avantprojecte a l’Ajuntament de Cubelles. 

 

3- NOVES ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

 
I JORNADA DE GOVERNANÇA DEL LITORAL 

El Consorci dels Colls i Miralpeix s’ha posicionat com a coordinador del grup de treball de 

Medi Ambient de la Mesa Nàutica del Garraf, i en 

aquest entorn va impulsar i organitzar el 5 de juny, 

en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient una 

interessant jornada sobre la Governança del litoral 

amb la participació de destacats experts i 

representants d’entitats, universitats i l’administració, 

que van permetre evidenciar el gran potencial que té 

el litoral del Garraf, tant pel que fa al seu patrimoni 

ambiental, paisatgístic i històric, com a l’expertesa dels seus investigadors i grups de 

recerca vinculats a les universitats, així com a la possibilitat de generar riquesa i ocupació 

amb activitats vinculades al territori. 

 

La jornada, va permetre conèixer la problemàtica del litoral, per mitjà de ponències de 

representants del món científic i universitari com la 

UPC, amb els grup de recerca SARTI/OBSEA, el LAB, 

el Laboratori d’Enginyeria Marítima, del Centre 

Internacional d’Investigació del Recursos Costaners 

(CIIRC), de la UAB, del CSIC, o de l’Aula de Geografia 

Aplicada; de representants de col·lectius i 

Associacions, com la Fundació Mar, Acció Natura i 

Eco-Logica  Consult;  d’administracions  i  programes 

com el Campus de Universitari de la Mediterrània o el mateix Consorci dels Colls, la 

Confraria de Pescadors i la Direcció General de Pesca o Ports de la Generalitat; i 

representants del sector privat i econòmic, l’Estació Nàutica, l’ADEGP o SAMMER. 

 

Les principals conclusions de la trobada, a la que van assistir prop d’un centenar de 

persones, van reforçar la necessitat d’un gran acord polític i tècnic per a potenciar el paper 
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de líder de la ciutat de Vilanova i de la comarca del Garraf, en el camp de la recerca 

científica, les noves tecnologies i la governança en tot el relacionat amb el litoral i el mar, la 

protecció dels espais naturals i els nous models d’activitat econòmica i turística relacionada 

amb la sostenibilitat i la creació d’empreses verdes. 

PROJECTE INN-COASTS 

 

El  Consorci  ha  col·laborat  en  el  projecte  INN-COASTS,  impulsat  pel  Departament  de 

Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
La web INN-COASTS és una plataforma o 

espai per la gestió integrada de les zones 

costaneres, iniciant-se el projecte a la 

Costa del Garraf i al Delta de l'Ebre. El 

projecte pretén impulsar la governança 

litoral tot aplicant una visió ecosistèmica en 

la gestió integrada. 

 

 
 

El Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf, com entitat de gestió i d'unió dels 

diferents agents costaners, dóna suport humà i tècnic a aquest projecte inèdit i innovador i 

a partir del 2016 assumeix la gestió. 

 

Tots els agents que treballen en el litoral, estan convidats a completar aquesta plataforma i 

participar activament als fòrums i agenda, per fer d'aquesta web una eina eficaç per la millora 

la gestió integrada del territori costaner del Garraf. 

 

CONFERÈNCIA SOBRE LA GESTIÓ INTEGRADA DEL LITORAL 

 

 
El Consorci acull als estudiants del Grau de 

Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de 

Barcelona van fer una sortida de camp al llarg del 

litoral del Garraf, des de les Botigues de Sitges 

fins a Cubelles, finalitzant amb una xerrada sobre 

la gestió integrada del litoral a la seu del Consorci. 
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Els  estudiants  estan  realitzant  un  estudi  sobre 

l'estat territorial i ambiental de la franja litoral del Garraf en el marc de l'assignatura 

Geografia del Litoral. 

La visita va permetre contemplar sobre el terreny algunes de les àrees de major interès 

natural, així com les problemàtiques de gestió dels diferents espais. 

JORNADA DE NETEJA “JUANITA’S FEM DISSABTE” 

 
El Consorci ha impulsat i organitzat conjuntament amb les regidories d'Esports i de Medi 

Ambient de l'Ajuntament  de  Vilanova i la Geltrú i Decathlon, la jornada de  neteja i 

restauració de la platja Llarga de Vilanova i la 

Geltrú, “Juanita's Fem Dissabte” i va esdevenir 

un èxit de participació. 

Els gairebé setanta voluntaris que hi van 

participar (gent de totes les edats), van acabar 

recollint més de 150 quilos de deixalles. L’acció 

es va repartir en diferents grups gràcies a la 

bona assistència. Un és va dedicar a la neteja de 

la sorra de la platja Llarga. Altres van anar fins 

la platja del Racó de Santa Llúcia, a la zona de 

les dunes, a arrencar herbes no autòctones més 

enllà de la zona de dunes i, fins i tot, a fer un 

petit cens de la presència de la sargantana cua 

roja. 

La jornada va començar amb una explicació de les característiques especials de la platja 

Llarga. Enric Garriga i Gemma Roset, del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, 

van explicar als voluntaris com havien d’actuar a l’entorn de la platja Llarga. David Gómez, 

expert afeccionat en rèptils, va proposar fer un petit cens de sargantanes de cua roja. 

 

La platja Llarga és un espai natural protegit, un dels darrers indrets del litoral català sense 

urbanitzar on es conserven encara ecosistemes dunars i de zones humides, tot i la pressió 

que ha rebut al llarg de la història. Quan a la flora es poden trobar especies pròpies de les 

dunes i les reredunes com salicorniars i canyissars. Algunes espècies destacades també són 

el jull de platja i el borró. Respecte a la fauna s’han detectat una vuitantena d’espècies 

d’aus de les que destaquen la ballabriga balear, el corb marí emplomallat, el flamenc comú, 
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rel repicatalons, i el corriol camanegre. També s’han detectat alguns micromamífers com el 

talpó comú o la musaranya comuna i rèptils com la ser verda o la sargantana de cua roja. 

 

Val a dir que la platja Llarga és un espai natural on no hi passen les maquines de neteja o 

de rastrillament. Això fa que sigui una platja amb dunes, i algues i troncs a la sorra. 

Aquests   elements   no   es   toquen   ja   que   poden   servir   d'aliments   als   ocells. 

 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A UNA LLEI DEL LITORAL 

 

El Consorci està participant dins la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en el 

procés participatiu. 

El Govern ha aprovat la memòria prèvia de 

l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català que 

articularà un model de gestió integrada de l'espai 

costaner, en consonància amb les recomanacions de la 

Unió Europea. 

 

Abans d’iniciar la redacció d’aquesta Llei es considera important donar a conèixer els treballs 

previs d’aquesta iniciativa i crear un espai on es pugin debatre les visions dels agents i 

actors socials que conflueixen al litoral català per tal de recollir les propostes i les 

aportacions que en sorgeixin. 

PARTICIPACIÓ FIRA BLAUVERD 

 

Una fira que ha nascut de la voluntat de fusionar 

dues fires d'organització totalment municipal 

com eren Expomar i Ambienta't. En aquest sentit 

BlauVerd ha respost a l'objectiu de desenvolupar 

accions relacionades amb el mar i el medi 

natural. 

BlauVerd ha aconseguit reunir, en aquesta 

primera edició, un total de 94 expositors, dels 

quals una  vintena  eren  entitats. S'han  pogut 

veure parades d'alimentació, d'artesania i de pintors, així com la presència de cossos de 

Seguretat i Protecció Civil. La fira també ha destacat per un ampli volum d'activitats, 
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gairebé una vuitantena, on han destacat els concerts, les xerrades de l'Àgora, les 

passejades a bord de vaixells i catamarans, circuits de motos i cotxes elèctrics, tallers 

d'estalvi energètic o projeccions de documentals. 

El Consorci va fer divulgació sobre els valors mediambientals de la Costa del Garraf, amb 

xerrades a l’Agora i des del mateix expositor. 

 

COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE L’ADF GARRAF 

 

La ADF Garraf té com a objectius la protecció i prevenció d’incendis en els municipis de 

vilanova i la Geltrú i Canyelles. La ADF s’integra per propietaris 

forestals, voluntaris i administracions locals. En especial durant 

els mesos d’estiu a través del voluntariat s’accentuen les 

tasques de vigilància dels espais forestals també del litoral. 

 

Des de l’agost del 2014 l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumeix 

la secretaria de l’ADF GARRAF i juntament amb el 

Consorci es coordina les accions i el seguiment d’aquesta Associació de Protecció del 

Territori que integra de forma mixta a particulars, administracions i voluntariat. 

 

La participació del Consorci afavoreix la integració de les accions de protecció ambiental en 

el territori costaner. 

 

JORNADA DE “ NETEJA EL NOSTRE ENTORN” 

 
El Consorci dels Colls i Miralpeix, en aquesta ocasió 

conjuntament amb la Plataforma de Defensa de l'Ortoll St. 

Gergasi i l'Associació de veïns del Molí de Vent, va organitzar el 

passat 31 de maig la jornada de neteja del litoral del Garraf, en 

el marc de la jornada europea 'Let's Clean Up Europe', sota el 

lema de 'Neteja el nostre entorn' 

 

 

Durant la jornada es va recollir uns 150kg. de deixalles, del tipus 

de residus destaquem runes, molts envasos de plàstic, llaunes, 1 

pneumàtic, 2 sillons, etc. 
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III JORNADA COASTWATCH GARRAF 

 
Tercer mostreig al litoral del Garraf amb 

voluntariat. 

Coastwatch Europe és una xarxa 

internacional de vigilància del litoral. Més 

de deu mil voluntaris europeus participen 

cada any, cobrint les costes de diversos 

països europeus. 

El 21 de novembre van poder tornar a 

participar els voluntaris i col·laboradors 

d’aquest projecte. 

 

Els objectius del mostreig són: 

- Augmentar la protecció del territori costaner 

- Crear una extensa base de dades amb informació de l’estat del litoral 

- Participar a una xarxa internacional que recull dades mediambientals 

- Col·laborar amb l’educació ambiental 

 

 
MILLORA FORESTAL ALS COLLS I MIRALPEIX 
 

S’ha demanat una subvenció per fer una 

millora forestal i agrícola als Colls i Miralpeix. 

El Consorci va treballar conjuntament amb la 

Diputació de Barcelona, elaborant un informe 

sobre l'Anàlisi Territorial dels Colls i 

Miralpeix, integrant la Riera de Ribes, els 

Colls i Miralpeix,  la Platja Llarga  i la 

Desembocadura del riu Foix. 

 

Aquest informe es va trametre als ajuntaments que formen part del Consorci  per analitzar 

les necessitats del territori. 

 

Una de les accions, fruit d'aquest estudi, és la sol·licitud del Consorci a la Diputació de 

Barcelona d'una subvenció, per elaborar un projecte i fer una actuació de millora forestal i 

agrícola en varies parcel·les dels Colls i Miralpeix al terme de Sitges. 
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JORNADA LA GOVERNANÇA I LA GESTIÓ INTEGRADA DEL LITORAL CATALÀ 

 

El Consorci ha assistit a la jornada LA GOVERNANÇA I 

LA GESTIÓ INTEGRADA DEL LITORAL A CATALUNYA, 

organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans, la UAB i el CADS. 

 
En l'acte hi ha hagut diverses ponències molt 

interessants sobre el marc de la gestió integrada del 

litoral i els reptes  tècnics i jurídics per a la  gestió 

integrada de litoral a Catalunya. 

 

S'ha presentat el projecte INN-COASTS i la seva web 

que  servirà  de  plataforma  per  a  la  governança  del 

litoral, centrada en les zones costaneres del Garraf del 

Delta de l'Ebre. S' ha valorat positivament el suport del 

Consorci a aquest projecte per a la zona del Garraf, on s' 

ha aconseguit un impuls i participació activa. 

 
COL·LABORACIÓ AMB LA MESA NÀUTICA 

 

El Consorci coordina el grup de treball de Medi Ambient que forma part de la Mesa Nàutica, 

convocant diverses reunions i impulsant un seminari sobre la gestió del litoral amb la 

col·laboració de l’IMET i NEÀPOLIS. 

 

Una de les línies obertes fa referència a la coordinació amb l’Estació Nàutica de Vilanova, 

per a potenciar el coneixement dels valors ambientals i paisatgístics del territori, en relació 

a l’oferta turística. 
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PARTICIPACIÓ GRUP DE TREBALL CARTA EUROPEA DE TURISME (CETS) 

 

El Consorci forma part del procés participatiu i de treball que ha de dur el nostre territori a 

adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una certificació atorgada per la 

Federació Europarc que acredita que un territori disposa d’una estratègia en turisme que 

compleix unes pautes de sostenibilitat i que ha estat elaborada en consens amb els agents 

del territori. 

Un dels espais de treball que hem creat és el “Grup de Treball” que, com el seu nom 

indica, vol ser un espai de treball tècnic i operatiu integrat per representants dels sectors, 

entitats, empreses, administracions, etc. vinculades, directa o indirectament amb el 

turisme entorn del Parc Natural del Garraf. 

 
NOVA LÍNIA DE COORDINACIÓ 

 

Amb l’elecció del nou president del Consorci, el Sr. Josep Maria Hugué, regidor de Medi 

Ambient de l’ajuntament de Cubelles, s’ha reafirmat l’aposta pel Consorci com a eina 

vàlida, tant com a punt experimental a nivell europeu de la gestió integrada, com per a 

gestionar des d’un punt de vista supramunicipal un territori tant complex competencialment 

com el litoral. 

Per a desenvolupar aquesta proposta el Consorci està treballant per a trobar la millor 

formula per tal que no perdi autonomia i els seus valors i per això en aquests moments s’ha 

obert una reflexió política i tècnica sobre el futur del Consorci, la seva organització i la seva 

situació econòmica. 

 

En el Consell Rector es va proposar ampliar les àrees, incorporant-hi turisme i promoció 

econòmica, com una necessitat per començar a preparar el futur i donar resposta als nous 

models de gestió dels espais naturals i poder ampliar l’àmbit de gestió i expandir-se a terra 

en dins, no tan sols al litoral. 

Per aquest repte, s’ha d’intentar buscar col·laboració tant política com tècnica per tal de fer 

front a les diferents problemàtiques i projectes. 

 

El Consorci s’ha de posicionar des del punt de vista econòmic i medi ambiental, sent 

necessari una ampliació a nivell econòmic i territorial. 

A finals d’any es va reunir el Comitè Tècnic del Consorci, incorporant als departaments de 
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Turisme i Promoció econòmica de totes les entitats que en formen part, per marcar les 

noves perspectives i propostes del pla d’acció 2016 i començar a treballar de forma 

transversal i continua en tots els projectes i propostes. 

 

DIFUSIÓ 2.0 

 

La tasca principal del Consorci, és ser un nexe d’unió entre la població i les institucions, per 

gestionar d'una manera sostenible els àmbits costaner, marí i terrestre de la comarca del 

Garraf. 

 

L’objectiu es la cooperació, el treball en xarxa i la creació de sinèrgies per tal de reaprofitar 

millor els recursos. 

 

 

 
 

 

 
En aquest sentit s’està promovent la participació activa amb les entitats i els interessats, 

mitjançant de la xarxa d’internet (web, facebook i twiter) per a fomentar el diàleg i 

la creació de sinèrgies per aconseguir un ús sostenible del territori, Aplicant el protocol 

de Gestió Integrada de les Zones Costaneres, d’una manera més dinàmica. 

 

 

 

Garraf, gener del 2016 
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PROPOSTA 
CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX – COSTA 
GARRAF 

 

1.-OBJECTIUS PER AQUEST 

ANY 

Els objectius generals : 
 
 

 Consolidar el Consorci com un referent de la Gestió 
Integrada a nivell català i espanyol. 

 

 Seguir avançant en la construcció d’un sistema de 
Governança pel litoral, per mitjà dels convenis de 
col·laboració (UPC, Confraries, Museu del Mar, CEM, 
etc...) i la relació amb les diferents institucions i 
administracions. 

 
 Convertir el Consorci es un instrument de suport als 

ajuntaments i altres administracions en tots els 
aspectes relacionats amb el litoral i la governança. 

 

 Posicionar el Consorci en l’àmbit internacional, per mitjà 

dels convenis, contactes i integració en xarxes europees 
i estatals (EUCC, Quality Coast, projecte OUR COAST, 
projecte COST, REGIAL, etc). 

 
 Consolidar l’espai de Colls i Miralpeix Costa del Garraf, 

com un àmbit litoral protegit d’interès natural i 
paisatgístic (Xarxa Natura 2000, zona ZEPA, zona LIC,...) 
. 

 

Per avançar en aquest objectius generals, cal 
desenvolupar altres objectius més específics, concrets 

o de gestió com poden ser: 
 

 Consolidar  les activitats iniciades i promoure noves accions. 

 

 Consolidar el Consorci com a una eina de dinamització i 
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gestió, visible físicament, de les polítiques ambientals i de 

gestió integrada. 

 
 Impulsar el conveni de col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona i coordinar activitats conjuntes. 

 
 Modificar els estatuts, redefinint el seu contingut als 

objectius, membres i situació actual. 

 

 Iniciar accions conjuntes per poder desenvolupar 
relacions amb el Parc del Garraf, per tal de incorporar 
els espais litorals i marins a la pròpia Xarxa de Parcs. 

 

2.-PRINCIPALS EIXOS DE 
TREBALL 

 
Al 2016, el Consorci ha de avançar en: 
 

 Les tasques de protecció i conservació dels espais naturals. 
 

 Les activitats de sensibilització i divulgació ambientals. 
 

 El suport a les activitats científiques i d’investigació. 
 

 La governança, amb el servei als ajuntaments , les  
relacions institucionals i internacionals, i les activitats de 

participació i relacions comunitàries. 
 

 La dinamització econòmica vinculada a l’ecoturisme, el 
cicloturismei la Pesca Turisme. 

 

 La dinamització d’una xarxa de voluntariat ambiental. 

 
 
 

3.-PRINCIPALS ACTIVITATS 

 
3.1-PROTECCIÓ D’ESPAIS NATURALS 

 
 Impuls i seguiment de la Xarxa de Camins pedalables 
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-Divulgació del tram Sitges –Vilanova 

-Recerca de recursos per a l’execució del tram Vilanova-Cubelles 

 
 Seguiment del Parc d’Esculls Artificials 

 

-Anàlisi i divulgació de les dades 
 

 Aprovació del Pla especial de Protecció i Restauració de la Riera de 
Ribes. 

 

 Ampliar la informació i senyalització dels camins del litoral. 

 

 Programa de control i seguiment de la posidònia i la caulerpa 

racemosa 

 

-Anàlisi i divulgació de les dades. 
 

 Impulsar la figura de protecció de tot l’àmbit dels Colls. 

 

 Coordinació del Pla de prevenció d’incendis. 

 

3.2-SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL 

 
 Conferències i informació constant als centres educatius 

del Garraf del valor ambiental del territori. 

 

 Participar  amb  els  ajuntament  del  litoral  de  la  
vigilància  i  informació ambiental als Colls 

 

 Pedalades i activitats de senderisme pel Camí Pedalable 
i tot el litoral del Garraf. 

 
 Conferències i taules rodones sobre temes 

mediambientals, pesquers i de patrimoni que afecten a la 
nostra comarca. 

 

 Creació d’una xarxa de voluntaris ambientals, per tal d’implicar a la 

població. 

 

- Participació en el programa Coast Watch 

- Participació en la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus i establir neteges voluntàries de 

platges i litoral. 
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 Organitzar concursos de fotografia i pintura. Exposicions sobre 

aquests. 

 

 Col·locació dels Cartells informatius a la desembocadura del Foix 

 

 Participació en fires ambientals 

 

 Dinamització de la comunicació 2.0 

 

 Edició  de  butlletins  digitals  INFOCOLLS  mensualment,  

informant  de  les activitats pròpies del Consorci i totes les 
de valor ambiental de la comarca. 

 

 

3.3-INVESTIGACIÓ 

 
 Divulgació, seguiment i coordinació dels paràmetres que 

afecten al canvi climàtic i a l’evolució del litoral: recursos 
pesquers; nivells de C02, nivell de l’aigua del mar, 
biodiversitat marina, fanerògames, aus, i  erosió de la 
costa a través de l’Observatori del Litoral del Garraf 

 

 Estació de seguiment “costes del Garraf” del projecte SILMAR 

 

 Participar en el Projecte d’estudi de cetacis a la costa del 
Garraf a través de les associacions Edmaktub i Cetacea. 
Proposta de conveni entre aquestes entitats , 
l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú i el Consorci, per a 
desenvolupar i coordinar activitats conjuntes. 

 

3.4-PARTICIPACIÓ I RELACIONS 

 
 Seguir les relacions de col·laboració les confraries de 

Pescadors, entitats i associacions. 

 

 Seguiment de les relacions i treballs amb 
EUCC/Mediterrani  , i consolidació del treball europeu i 

internacional del Consorci i amb REGIAL 

 

 Col·laboració amb el CUM (Campus Universitari de la 
Mediterrània), per a la organització de cursos, activitats, 
congressos i tribunes; especialment en l’àmbit de la 

gestió integrada del litoral, canvi climàtic i pesca. 

 
 Participació en fires ambientals i altres activitats dels 
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diferents ajuntaments i membres consorciats. 

 

3.5-DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
 

 Impuls al projecte ja iniciat del Parc Temàtic de l’Energia 

 

 Impuls a les activitats d’ecoturisme 

o Caminades i excursions en bicicleta 

o Sortides en caiac 
o Activitats subaquàtiques 

o Observació d’Ocells 
 

 Impuls a les activitats culturals i tradicionals 

o Recuperació de les tradicions marineres vinculades a les 

Confraries 

o Col·laboració amb l’Associació Amics del Museu del Mar 
 

 Impuls a les activitats de PescaTurisme 

o Pesca artesanal , de qualitat, de proximitat. 

o Consum responsable 

o Slow food i Km 0 

 

4.- CONSIDERACIONS 

Per tal de desenvolupar les activitats del Consorci es imprescindible: 

 
 El suport dels tècnics dels ens consorciats: municipis i 

Generalitat i la seva implicació i dedicació en la gestió 
col·legiada de les accions. 

 
 El suport dels altres departaments municipals 

relacionats amb la temàtica (turisme, promoció 
econòmica, comunicació). 

 

 La coordinació efectiva amb la Diputació de Barcelona i el 
CEM , per mitjà del conveni establert
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No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:15 hores. 

 


