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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 31 DE 
MAIG 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 31 de maig de 2016, a les 18:34 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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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 19 D’ABRIL DE 2016 
 
La Sra. Di Stefano opina que les intervencions de les pàgines 12 i 16 són molt 
resumides. Seguidament diu que a la pàgina 33 de l’Acta, després de la intervenció de 
la Sra. Boza  troba a faltar una intervenció del Sr. Grau, la resposta del Sr. Tribó i la 
intervenció de l’alcaldessa. També demana que s’afegeixi la intervenció que va fer el 
Sr. Tribó al punt 12.3 ( a les dues hores 56 minuts del vídeo) així com la que va fer la 
Sra. Martínez al mateix punt. 
 
El Sr. Écija demana que es revisi la intervenció del Sr. Ardila de la pàgina 42 i que 
s’afegeixin, al mateix punt,  les intervencions de l’Alcaldessa i el Sr. Ardila afirmant que 
el que ell tenia era producte de la pressió que havia exercit. 
 
Es sotmet  a votació l’acta, amb les esmenes indicades, i s’aprova per 12 vots a favor 
(4 d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 del PP, 2 de CIU, 1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 4 abstencions (2 del PSC i 2 de 
Cubelles Sí Es Pot)  

 III. PART RESOLUTIVA 

 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
2.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES 
ELECCIONS GENERALS DE 26 DE JUNY DE 2016 
 
Vist el que disposa l’article 26 de la Ley Orgánica de 19 de junio del Régimen Electoral 
General el qual diu que la formació de les Meses electorals és competència de 
l’Ajuntament, havent-se de realitzar sorteig públic al Ple municipal. 
 
Per tal de donar compliment als terminis establerts per l’esmentada llei sobre la 
designació dels membres de les meses electorals, es procedeix al sorteig per a escollir 
els membres de les meses electorals per a les eleccions generals que es celebraran el 
proper dia 26 de de juny. 
 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Grau i el Sr. Écija 
 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
3.- MOCIONS  
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3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA ICV-E SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES 
HIPOTEQUES I ELS DESNONAMENTS QUE PROMOUEN ELS BANCS 
EXECUTANT HIPOTEQUES QUE VAN SER TRANSFERIDES A FONS DE 
TITULITZACIÓ 
 
El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de Societats i 
Fons de Titulizació Hipotecària (Llei 19/1992 de 7 de juliol) i va aconseguir el seu 
major auge l'any 2007,  any en el qual les titulitzacions van sumar al voltant de 
140.000 milions d'euros. 
 
 Com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han aplicat a tot 
tipus de crèdit especialment a les hipoteques , s’ha generat una greu confusió i per 
tant absoluta indefensió per part dels hipotecats.  
 
Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de l’entitat 
bancària dels crèdits signats entre ells í els seus clients. A través dels mecanismes 
financers  els bancs transfereixen aquests préstecs   hipotecaris, però  segueixen 
actuant com  a titulars  dels mateixos, tant en  la seva  relació amb els clients com en 
via judicial. Titulitzar és una forma de finançament que suposa la transmissió dels drets 
de crèdit a tercers amb tots els riscos per als inversors, però són les entitats financeres 
que van subscriure l’escriptura de préstec hipotecari les que inicien execucions 
hipotecàries com si fossin la part creditora de la relació contractual,  mancant, no 
obstant,  de  legitimació activa per a això. Assumeixen una aparença de legalitat, com 
és la inscripció registral, però hi ha una manca de validesa quan ja s'ha transmès el 
crèdit. La funció dels bancs o caixes ha passat a ser la de mers administradors dels 
cobraments que origina el préstec, tal com consta en els fullets  d'emissió: cobrar 
quotes mensuals i transferir-les al fons de titulització, obviant que el nou creditor és el 
titular del bo. 
 
Així  mateix, la Llei  permet  que  no hi hagi  publicitat  registral  sobre  la transferència 
d'aquestes inscripcions en el registre de la propietat, en mancar els fons de 
titulitzacions de personalitat jurídica, extrem que han utilitzat les entitats financeres per 
ocultar aquesta dada, que malgrat ser absolutament real és difícil de demostrar per 
l’opacitat de la tramitació d'aquest procediment, de manera que simulen continuar sent 
els legítims creditors dels préstecs, així  com inicien en  el seu propi nom els 
procediments d'execució hipotecària. 
 
Al març del 2015 el Director del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions 
del Banc d'Espanya, va manifestar "que la titulització és un procés financer per mitja 
del qual es transformen uns actius líquids (crèdits/préstecs) en títols o valors 
negociables, mitjançant la seva cessió a un fons de titulització, qui al seu torn emet 
uns bons de titulització per a la seva col·locació entre inversors institucionals. 
D’aquesta manera les entitats venen tot o part dels seus riscos per obtenir un 
finançament amb les quals seguir desenvolupant el seu negoci sense necessitat 
d’emprar altres vies, com a ampliacins de capital. De conformitat amb la Llei 30/1992, 
sobre règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització 
hipotecària, la titulització d’un préstec suposa que l’entitat que va concedir el mateix 
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deixa de ser la creditora del préstec, encara que conservi per Llei la titularitat registral i 
segueixi mantenint, excepte pacte en contrari, la seva administració...”   
 
També al març de 2015, el dia 6, el Jutjat de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada va 
acordar deixar sense efecte una execució hipotecaria despatxada, considerant la falta 
del legitimació de l'entitat financera executant que va alienar el crèdit a un fons de 
titulització. 
 
Així mateix, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Còrdova, va suspendre a 
l'octubre del 2015 un procediment d'execució fins a conèixer la titularitat del préstec.  
Igual ocorre amb dos procediments més en el Jutjat d’instància número 2 de Puente 
Genil. 
 
S'ha obert  doncs  una  nova  via .de defensa  davant els procediments d'execució  
hipotecària que  segueixen  amenaçant  de  desnonament a famílies que no poden fer 
front a les quotes de la hipoteca; però aquestes famílies,  per poder disposar d'aquesta 
defensa, necessiten conèixer si la seva hipoteca va ser titulitzada o no, i necessiten 
que jutges, autoritats i la societat en general sàpiga el que passa en tot aquest 
assumpte, tan lligat a la bombolla immobiliària d'ahir i a l’emergència habitacional 
d'avui 
 
És per tot això aquí exposat que proposem al Ple Municipal l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Exigir a la  Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni al més 
aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i 
annexos d'actius  titulitzats  a  fi  de  poder oferir  a  les famílies afectades de forma 
clara i accessible la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i 
en quin fons. 
 
SEGON. Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del full i 
l'escriptura de constitució del fons, la relació d'actius que componen aquest fons de 
titulització. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords al Jutjat degà de Vilanova i la Geltrú per a que, 
analitzat cada cas, pugui acordar  la  suspensió dels  procediments d’execució fins que 
cada entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o  
no. 
 
QUART. Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats financeres   
amb sucursals al  nostre municipi, Parlament de Catalunya, formacions polítiques, 
sindicats, associacions veïnals i plataformes contra els desnonaments i per la defensa 
del dret a l’habitatge digne. 
 
CINQUÈ. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el 
problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el seu 
préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat financera i les mesures 
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d'actuació i protecció, així com promoure des de l’Oficina Local d’Habitatge sessions 
informatives i d’orientació gratuïtes. 
 
SISÈ. Que l’Ajuntament de Cubelles insti la Diputació de Barcelona, en les seves 
competències en matèria de consum, així com la Generalitat de Catalunya, a través 
del servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les sol·licituds que no s’estan 
atenent dels ciutadans que es trobin en una situació de llançament hipotecari.   
 
La Sra. Martínez diu que el fet que s’hagin suspès plens reflexa una inactivitat 
manifesta i que si es queden a la sala és per respecte a l’entitat que ha demanat la 
paraula per a parlar avui al Ple. Afegeix que no han tingut ocasió de debatre aquesta 
moció per la qual cosa demana que es passi per un proper Ple. 
 
La Sra. Cuadra diu que els sorprèn que no hagin inclòs el ROM a l’ordre del dia ja que 
es va arribar a acords en dues Juntes de Portaveus i que, en canvi, tornen a trobar el 
mateix de sempre, Plens que no treballen pel municipi. Seguidament comenta que no 
ha rebut el mail al qual els comunicaven que una entitat parlaria al Ple i que, igual que 
la Sra. Martínez, es quedaran a la sala per respecte a aquesta entitat però que 
després marxaran. 
 
El Sr. Tribó diu que el segon paràgraf de l’article 23.4 del ROM indica que serà un 
regidor o regidora qui defensi les mocions però que no diu res de terceres persones; 
que tampoc els consta que l’entitat que ha demanat la paraula estigui inscrita al 
registre d’entitats, condició que estableix l’article 14.4 del ROM. 
Finalment comenta que “Cubelles som tots” està constituït per membres de la seva 
agrupació d’electors no electes i que no és una entitat associativa sinó purament 
política. 
 
La Sra. Boza considera que si el Plens ordinaris anessin plens de temes no seria 
necessari omplir aquest Ple extraordinari amb una moció presentada per un grup de 
govern. Afirma estar d’acord amb el Sr. Tribó en el fet que sembla més important qui 
defensa la moció que no pas la defensa per part del regidor i el contingut mateix, que 
no han debatut en cap reunió. 
 
La secretària general, a petició de l’Alcaldessa, explica que en aquest cas el que 
estableix  el ROM s’ha de conjugar amb el Reglament de Participació Ciutadana que 
diu que una entitat, quan hi ha un punt de l’ordre del dia que la pot afectar, ha de 
sol·licitar la intervenció i que el procediment no és defensar la moció, sinó que, un cop 
acabades les intervencions dels grups polítics i abans de la votació, ha de poder parlar 
per un termini màxim de cinc minuts. 
 
El Sr. Pineda explica que és ell, com a únic regidor d’ICV, qui defensarà la moció i 
proposa tirar-la endavant. 
 
La Sra. Cuadra comenta que per a ells seria important deixar-la per al proper Ple 
ordinari. 
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La Sra. Martínez lamenta que el Sr. Pineda no busqui el suport majoritari per a 
aconseguir els objectius i reitera la seva petició de fer una taula de debat. 
 
El Sr. Pineda explica que fa uns dos mesos i mig ja va participar en una explicació 
pública que es va fer en aquesta sala i va dir que als propers Plens es podria presentar 
aquesta moció i que, per no portar-la al Ple de juny, que hi poden haver més temes, 
s’ha portat en aquest, que només tenia el tema de les meses. Afegeix que no creu que 
l’entitat tingui cap problema en passar-la al mes de juny per a buscar el màxim 
consens i que la seva única voluntat és que s’aprovi, motiu pel qual no té cap 
problema en passar-la pel proper Ple. 
 
La Sra. Martínez agraeix les paraules del Sr. Pineda 
 
El Sr. Pérez diu que primer s’hauria de preguntar a l’entitat si hi està d’acord i demana 
saber la seva opinió. 
 
L’alcaldessa diu que és millor deixar la moció per al proper Ple i que parlin aleshores. 
 
El Sr. Pineda retira la moció per a passar-la per la propera Comissió Informativa. 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez prega que es dugui a terme l’acord cinquè de la moció presentada per 
Guanyem i aprovada al Ple del setembre de 2015 per a aplicar mesures de lluita 
contra l’exclusió social i la pobresa infantil a Cubelles i que diu el següent: 
 
“Modificar l´Ordenança General de Subvencions de l´Ajuntament de Cubelles per a 

introduir l ´obligació que tindran totes les entitats que reben subvencions a admetre 

sense cap cost als nens i nenes de famílies sense recursos econòmics que demanin 

formar part de l´entitat subvencionada.” 

 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: té constància l’Ajuntament de si les empreses de 
jardineria contractades estan utilitzant herbicides que tenen glifosat, component 
declarat per la OMS com a possible cancerigen? 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: per quin motiu no se’ls respon a la instància 
presentada el dia 11 04-2016 amb R.E 2016/3383 que demana documentació sobre la 
instal·lació d’un quiosc al parc infantil que hi ha davant de l’escola Charlie Rivel? 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: per quin motiu no s’instal·la un baden per a disminuir 
la velocitat dels vehicles a la Rambla Pau Casals a l’alçada del parc infantil, proposta 
reivindicada pels veïns? 
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4.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: es polirà el formigó de les voreres del carrer 
Assutzena? En cas afirmatiu, quan començarà l’obra? 
 
Preguntes del grup Cubelles Sí es pot 
 
1.- La Sra. Di Stefano, en relació als jardins de Can Travé, pregunta: tindran un 
horari? Quin serà? 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 19 d’abril de 2016 

 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu no se’ls ha informat ni se’ls ha donat 
l’opció a ser presents a la reunió que el govern ha mantingut amb Endesa pel tema de 
la Tèrmica? 
 
Es va considerar una primera trobada del govern amb ENDESA. S'ha anat informant 
dels continguts de la reunió a traves dels mitjans d'informació. 
 
2.- La Sra. Martínez pregunta: com està el lloguer del terreny del costat d’on es 
celebra el mercat setmanal? Afegeix que no saben si han mantingut alguna reunió 
amb els propietaris o si s’ha proposat quelcom al respecte. 
 
Sí, hem mantingut reunions amb els propietaris, ja que la nostra voluntat és mantenir 
aquest espai d’aparcament pel municipi. Estem en negociacions, tant aviat tinguem 
més informació els hi farem saber. 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu s’estan fent les subvencions a algunes 
entitats de forma nominal enlloc de seguir el Reglament que tenim aprovat? 
 
Seguint el criteri dels Departaments gestors i depenent del tipus d’entitat, en els casos 

on no existeix concurrència competitiva per la especificitat del servei,  ja que la llei 

preveu que es poden fer subvencions de forma ordinària i extraordinària (seria el cas 

de les nominatives). 

4.- La Sra. Martínez diu que fa cinc mesos que la regidoria de Cultura es va 
comprometre a mantenir-los al corrent de les reunions amb el departament 
d’Ensenyament  per la demanda del nou institut però que no ha estat així, motiu pel 
qual demana que se’ls faci arribar la informació de la data de les reunions i el seu 
contingut amb els compromisos i acords. 
 
Havia una reunió prevista el dia 20 d’abril que es va ajornar al divendres 20 maig amb 
la visita de la nova Directora dels ST Barcelona Comarques, i la seva adjunta. 
 
Aquesta trobada ha sigut una primera presa de contacte, s’ha lliurat un dossier amb la 
història de l’Institut Les Vinyes i es van visitar els terrenys on hi ha l’opció d’edificar el 
nou institut i les instal·lacions actuals. 
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Des d’Ensenyament es fa palès el fet que en aquest cas com en tots els que inclouen 
la construcció d’un institut cal tenir en compte molts factors: escenaris, alternatives, 
pressupostos (incís especial en aquest tema) i el factor temps. 
Confirmen una propera reunió amb el personal tècnic que convocaran des dels Serveis 
Territorials. 
 
5.- La Sra. Martínez diu que porten des del mes de febrer enviant correus a la 
regidoria de Participació en relació a la creació del Consell de Barris i que no han rebut 
resposta; demana que s’adjuntin els correus a l’acta i que siguin contestats. 
 
Ja es va emetre resposta des de la Regidoria de Participació Ciutadana, i el passat 27 

d’abril a les 18 h. es va mantenir una reunió en el marc de les sessions de debat de la 

Regidoria. 

 6.- La Sra. Martínez diu que fa dos mesos, per correu, el regidor de Medi Ambient els 

deia que si estaven interessats en conèixer la informació de la reunió mantinguda amb 
SOREA li fessin arribar i que Cubellencs va respondre que donat que l’endemà hi 
havia Comissió Informativa agrairien que se’ls expliqués allà. Demana que s’adjunti a 
l’Acta correu amb la resposta que van donar i pregunta: per què no se’ns va respondre 
en Comissió Informativa, tal i com demanàvem? També demana que se’ls faci arribar 
la informació sobre la reunió. 
 
Per part de la Regidoria de Medi Ambient no s’ha mantingut cap reunió amb SOREA. 
Si pel contrari es refereix a la reunió mantinguda amb l’ACA, li contestem el mateix que 
al Ple passat, estem disponibles per poder mantenir una trobada i parlar-ne d’aquesta 
reunió, amb vostè i els grups que ho desitgin. 
Preguem es posin en contacte amb el Departament de Medi Ambient per concretar dia 
i hora. 
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: en quina data i on tenen previst fer el corre can? 
 
Està previst executar-ho durant el 2016, en el benentès que s’aprovin les inversions 
per al 2016, a una zona del Sector Bardají.  
 
8.- La Sra. Martínez comenta que una senyora del municipi els ha fet arribar còpia 
d’una instància presentada per un incident relacionat amb el regidor, Sr. Joaquim 
Macià, a la qual es sol·licita que es faci arribar còpia de la informació a tots els 
regidors i pregunta: per què no se’ls ha fet arribar aquesta informació i se’ls ha 
amagat? Quina opinió li mereix això a la Sra. Alcaldessa? 
 
L’Alcaldessa respon que ja han fet el primer pas, que és respondre la persona 
afectada i que a la resposta ja s’indica el perquè es pot o no passar als grups 
municipals donat que hi ha dades confidencials. 
 
La Sra. Martínez indica que si la persona interessada és la que demana que es faci 
arribar als grups polítics és que dóna el seu consentiment. 
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La secretària, a petició de l’Alcaldessa, explica que la missió de l’OPIC és recollir les 
peticions dels ciutadans i traslladar-les a l’òrgan administratiu corresponent per a 
resoldre-les, que decideix, en tot cas, sobre si es passa o no còpies, però que l´OPIC  
no fa de bústia de distribució de correspondència i que hi ha altres canals si un ciutadà 
vol adreçar-se als regidors. 
 
La Sra. Martínez, adreçant-se als ciutadans, diu que lamenta si alguna vegada no han 
donat resposta, perquè l’Ajuntament els ho ha amagat. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 19 d’abril de 2016 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quin és el cost del fresat de les voreres que s’ha fet a 
Països Catalans i que es farà al C/Assutzena? 
 
El cost dels treballs de polit i buixardat de la vorera de l’avinguda Països Catalans té 
un cost de 14.520 €. Al carrer Assutzena s’està valorant l’actuació que es portarà a 
terme. El cost d’aquestes actuacions es troba directament sufragades per la Diputació 
de Barcelona dins de la subvenció inicial atorgada. 
 

2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: les noves voreres que contempla el Pla 
d’accessibilitat són les mateixes que s’han fet a Països Catalans i al carrer Assutzena 
de formigó raspall? 
 
El projecte de Països Catalans preveu en la seva fase 2 i 3 el mateix tipus de 
paviment. Tot i això, s’estan valorant altres solucions d’acabar. 
 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CiU 

en el Ple ordinari del 19 d’abril de 2016 
 

1.- La Sra. Cuadra pregunta: quan conclourem els treballs que vam iniciar sobre el 
ROM per a poder ja aprovar-lo? 
 
En la Junta de Portaveus que va tenir lloc el passat dijous 5 de maig de 2016. 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quan iniciarem la Comissió de Patrimoni? 
 
No hi ha una data concreta. Estem treballant en una proposta de reglament que us 
farem arribar el més aviat possible. 
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: hi ha prevista, des del govern, una reunió amb la 
Fundació Estapé? 
 
Sí, ja s’ha fet. 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: quins projectes s’han demanat per les subvencions del 
Catàleg de la Diputació de Barcelona? 
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Aquesta informació se’ls hi va facilitar en les actes de la Junta de Govern Local de 10 
de febrer, 13 d’abril i 11 de maig 
Tot i així adjuntem document amb la relació d’ajuts.   
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5.- La Sra. Cuadra pregunta: per què no es va netejar el pavelló després del dia 9 
d’abril si el dia 10 d’abril s’havia de fer servir? I per què va passar el mateix després 
del concert que hi va haver dissabte a la plaça del Centre Social? 
 
Des de la Regidoria d’Esports, mitjançant la empresa concessionària  UTE SAFIS 
SPORTS S.L.- Josep Garcia i Excavacions S.A es coordinen les actuacions relatives a 
consergeria, manteniment i neteja, que serveixen per mantenir en bon estat les 
instal·lacions esportives municipals. 
En dissabte 9 d’abril es va dur a terme el “Dia de la Dansa” una festa que va omplir el 
pavellons esportius de diverses activitats organitzades per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de dues escoles de ball i diverses entitats del municipi.  
Aquestes activitats sumades a les diferents activitats esportives de cap de 
setmana  van comportar  l’afluència massiva de ciutadans als diferents espais 
esportius municipals públics del municipi. Per tal de fer compatible l’activitat festiva 
amb els adequats nivells de neteja la Regidoria d’Esports, activa el dispositiu específic 
per aquest tipus d’acte, consistent en una neteja superficial de pistes esportives, 
vestidors i espais annexes. 
La persona encarregada aquest dia del complex esportiu va realitzar la neteja 
superficial prevista en aquests tipus d’actes. Comentar que per contracte aquest 
treballador realitzant tasques de consergeria, manteniment i neteja de tots els 
equipament esportius i espais annexes.   
Ateses les incidències detectades, es veu que va ser insuficient pel gran nombre 
d’usuaris, la regidoria d’esports juntament amb l’empresa concessionària  amb els 
medis humans i materials que es disposen, treballaran per planificar i millorar el pla de 
neteja dels actes extraordinaris que es duen a terme dins de les instal·lacions 
esportives municipals. 
 
6.- La Sra. Cuadra, en relació a les dades de les preinscripcions, pregunta: afectarà al 
trencament d’algun P3 a causa de la davallada de 20 alumnes respecte el previst? 
 
No. Les línies són 2 al Charlie Rivel, 2 al Vora del Mar i 1 al Mar i Cel. 
Totes les demandes de preinscripció han tingut un lloc assignat en una escola del 
municipi. Per tant, es mantenen les línies del curs passat. 
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta: quan hi ha hagut traves o prohibicions en la publicació 
de la revista? Quina ha estat la persona que ho ha exercit? Quan jo era la regidora de 
Comunicació, he pressionat o prohibit en algun moment per a que algun article no es 
publiqués? 
 
En aquesta nova etapa, la revista municipal es regeix per criteris exclusivament 
periodístics i no passa per cap control polític de l’equip de govern ni està supeditada a 
la seva aprovació final. La revista surt al carrer quan els seus responsables ho 
consideren oportú i ja no requereix de l’autorització final del regidor i/o alcalde.       
 
8.- La Sra. Cuadra pregunta: és cert  que després de l’estiu s’iniciarà l’enderroc de la 
Tèrmica? Hi ha previst fer-hi alguna cosa? S’ha valorat un projecte que hi havia a 
l’Ajuntament per a fer-hi un parc d’energies renovables? 
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A la reunió mantinguda pels representants d'ENDESA, aquests van revelar els terminis 
per a la demolició de la Central Tèrmica: que en data 4 d´abril de 2015 el Ministerio de 
Industria y Energía autoritzà el tancament de la Central Tèrmica, establint l´obligació 
d´enderroc i reposició total en un termini de 4 anys. En data 1 de febrer de 2016 van 
presentar davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya el projecte, per a l´emissió de la preceptiva autorització ambiental. 
Seguidament, indica que porten cert retard en la tramitació administrativa arran dels 
canvis operats a la Generalitat de Catalunya. La previsió és dur a terme l´enderroc al 
mes de setembre o octubre de 2016. 
A la reunió mantinguda es van regir per les ordres del Ministerio de Industria y 
Energía, que els obliga a desmantellar la Central Tèrmica en el termini màxim de 
quatre anys, i que ara per ara no hi ha res previst. 
Sí, es va fer  una presentació detallada de l’avantprojecte del Parc temàtic de l’energia 
del Garraf, avantprojecte que fou elaborat des del Consorci dels Colls i Miralpeix al 
desembre de 2012. Els representants d´ENDESA van manifestar que és un 
avantprojecte molt interessant, però que hi ha dos inconvenients: la situació 
econòmica actual i les instruccions que té ENDESA del Ministerio de Industria y 
Energía, que els obliga a desmantellar la Central Tèrmica en el termini màxim de 
quatre anys, a comptar des del mes d´abril de 2015. 
 
9.- La Sra. Cuadra pregunta: per què la feria de abril s’inclou dins el programa de la 
Setmana Cultural quan no té res a veure? Manifesta que malgrat estan a favor 
d’aquesta fira consideren que no s’hauria d’incloure en aquest programa 
 
S’ha inclòs al programa ja que és un acte cultural desenvolupat al llarg de la Setmana 
Cultural. 
 
10.- La Sra. Cuadra diu que han vist el Decret 387, pel qual es contracta el trenet 
turístic, i pregunta si això es deu a que el contracte va quedar desert. 
 
Suposem que es refereix al decret 87/2016 on es torna a incoar expedient per licitar 

l’explotació d’un trenet turístic a Cubelles. Doncs sí va quedar desert i vist que seguia 

sent voluntat de la regidoria disposar d’un trenet turístic a l’estiu es torna a fer licitació 

modificant els plecs i fent-los més oberts per atraure més empreses interessades.  

 
11.- La Sra. Cuadra pregunta: quin cost tindrà el programa de Ràdio que es fa aquest 
dijous al centre social? Per què es fa? 
 
La Sra. Pérez respon que no arriba a 2.000 euros i que és per a la promoció del 120è 
aniversari del Charlie Rivel arreu de tot Catalunya i d’Andorra. Es tracta del tercer 
programa en audiència en la seva franja horària i recentment ha estat guardonat amb 
el premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio.   
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PP 
en el Ple ordinari del 19 d’abril de 2016 
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1.- La Sra. Boza pregunta: com és que si era la primera vegada que la feria de abril 
s’incorporava al programa de la setmana cultural no es va inaugurar per part de 
l’Alcaldia o de la regidoria de Cultura? 
 
L'entitat va demanar fer la inauguració divendres cap a les 20h., però coincidia amb 
l'audiència de pressupostos. Davant la impossibilitat de quadrar les agendes, d'acord 
amb l'entitat, es va decidir no fer inauguració i sí fer una visita a la Fira el dissabte al 
matí.  

 

2.- La Sra. Boza pregunta: per quins motius hi ha hagut un canvi en l’empresa de 
vigilància de la desembocadura del Foix? Quins criteris s’han valorat per a la nova 
adjudicació? 
 
Durant el 2015 i part del 2016el servei es va contractar mitjançant un contracte menor 
amb l’empresa ASERCOM, per tal de poder tenir aquest servei mentre es tramitava el 
corresponent concurs públic d’aquest servei de vigilància. L’empresa adjudicatària (en 
data 13 d’abril de 2016) ha estat Serveis Integrals de Finques Urbanes S.L. Els criteris 
d’adjudicació aplicats van ser els que consten als corresponents plecs, és a dir l’oferta 
econòmica i millores en l’ampliació de l’horari de servei respecte al proposat per 
l’Ajuntament. 
Us informem que a la web municipal, en el perfil del contractant, podeu consultar els 
plecs dels diferents contractes adjudicats. 
 
3.- La Sra. Boza pregunta: hi ha alguna solució definitiva al tema del pipican? Hi ha 
algun avanç? 
 
S’està treballat en un projecte per crear un corre-can. 
 
4.- La Sra. Boza pregunta: s’ha previst al nou pressupost la compra de contenidors? 
 
En el pressupost d’inversió per 2016 sí, hi ha previst 20.000€. 
 
5.- La Sra. Boza, en relació al manteniment del TDT, pregunta: hi ha algun projecte ja 
desenvolupat com a alternativa a la TDT? En cas afirmatiu, podríem tenir-hi accés? 
 
El departament de Comunicació disposa de documents en fase d’estudi per tal d’estar 
preparats davant de qualsevol eventualitat. En cas que s’haguessin d’executar, 
prèviament estarien a disposició de tots els grups municipals.      
 
6.- La Sra. Boza, en relació a l’entrevista a un càrrec polític que apareix a la revista 
“Cubelles comunica” pregunta: quins són els futurs perfils de càrrecs polítics que 
s’entrevistaran?. Diu que el PP va tenir un president al que no se li va dedicar una 
pàgina de publicitat i que això trenca tota la neutralitat. 
 
Això respon exclusivament als criteris periodístics dels professionals del Departament 
de Comunicació. 
En aquesta nova etapa encetada no s’ha publicat mai cap pàgina de publicitat. 
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En relació a la notícia del nou president del PP, el seu nomenament es va fer públic el 
setembre de 2014. Li aconsellem que traslladi la pregunta a la regidora responsable 
del departament de Comunicació d’aquella època.    
 
7.- La Sra. Boza pregunta: hi ha la possibilitat de posar més en marxa el procediment 
per al manteniment de les parcel·les dels propietaris de Cubelles que no compleixen? 
 
Els expedients corresponents ja s’estan tramitant seguint el procediment adient per 
donar compliment a l’Ordenança de neteja de solars. 
 
8.- La Sra. Boza fa la següent pregunta al Sr. Pineda: Què és per a vostè la maduresa 
política? Comenta que per l’escrit que ha fet el regidor a la darrera publicació del 
“Cubelles comunica” sembla que si no s’aprova el pressupost els regidors de l’oposició 
són uns immadurs. Afegeix que potser la immaduresa és que el govern no sàpiga que 
està en minoria i que necessita d’alguns membres de l’oposició per a aprovar-lo. 
 
Aquest escrit es circumscriu a l’àmbit polític en un espai del grup municipal ICV. 

  
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal Cubelles Sí es pot 
en el Ple ordinari del 19 d’abril de 2016 

 
1.- La Sra. Di Stefano pregunta: com s’està fent el procés de selecció dels plans 
d’ocupació? 
 

1. Publicació de les ofertes i preselecció de candidatures a través de la Xarxa Xaloc. 

2. Presentació de documentació acreditativa de requisits per participar al programa, 

per part dels aspirants preseleccionats/ades. 

3. Valoració de la situació d’alta a la borsa de treball del Servei Local d’Ocupació 

XALOC del municipi. 

4. Valoració de l’adequació al lloc de treball segons experiència laboral i formació. 

5. Valoració de les competències mitjançant entrevista. 

 
2.- La Sra. Di Stefano pregunta: en quina fase es troba l’expedient per posar el nom al 
Centre Social? Està previst posar el nom d’una persona o col·lectiu invisibilitzat?  
 
La proposta de designació del Centre Social amb el nom de Joan Roig i Piera es va 
sotmetre a aprovació en el ple del 15 de març de 2016, quedant rebutjat per 9 vots en 
contra i 7 vots a favor, després d’haver superat la proposta de deixar-lo sobre la mesa. 
La proposta es va rebutjar sense cap esmena, per la qual cosa l’expedient va quedar 
tancat, d’acord amb el capítol III del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament 
de Cubelles, aprovat pel ple l’any 1997, que exigeix aprovació plenària per la seva 
designació. 
Per tal de poder valorar altres opcions, cal que s’iniciï un altre expedient de designació 
de nom per l’edifici del Centre Social a petició d’algun dels subjectes establert a l’art. 
24 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Cubelles:  
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Article 24  
L’expedient per a la concessió de l’honor de fill/a predilecte/a o adopti/va, medalla de 
la ciutat i altres honors s’iniciarà a petició formulada a l’Alcaldia-Presidència, per part 
d’un mínim de cinc regidors, entitats representatives de la vila o un grup de 100 
persones. 
Per tant, el departament de Protocol no té actualment cap expedient obert de 
designació de nom del Centre Social.  
 
3.- La Sra. Di Stefano pregunta: s’ha respectat l’Ordenança de Tinença d’Animals a la 
Fira Medieval amb la presència de rucs o ponis? 
 
Sí. 
 
El Sr. Ardila demana els grups polítics que quan pengin una fotografia al web, 
Facebook o twitter s’informin primer del motius i posa com a exemple la foto que va 
penjar la Sra. Martínez del fanal del Pg. Marítim (davant del Peixet) dient que no 
s’havia solucionat en un any, quan la realitat, aclareix, és que ja s’havia solucionat 
però SECE el va treure perquè s’estan pintant. 
 
El Sr. Macià diu que, en relació als correus dels que parla la Sra. Martínez, no li han 
arribat però que li van fer una entrevista a Ràdio Cubelles la setmana passada on va 
explicar que el Consell de Barris està en marxa i que el dia 27 es convocarà l’oposició 
donat que ja han finalitzat les converses amb les entitats. Quant al tema de la Tèrmica 
indica que van tenir una reunió amb Endesa que va dir que tenien ordre de demolició 
del Ministeri i que no es podia fer res. 
Continua dient que tant la Ràdio com la premsa municipals tenen llibertat d’expressió i 
no tenen cap indicació política i finalment, quant al tema de la instància relacionada 
amb ell, explica que es tracta d’un tema privat i que no hi ha atestat de tots els 
incidents de trànsit sinó que es fa un full de camp que costa 30 € per a tothom, inclòs 
ell. Afegeix que, com que els Mossos ho van arxivar, la setmana passada es va 
presentar al jutjat de guàrdia. 
 
La Sra. Martínez diu que ella no demanava el parer del Sr. Macià sinó de l’Alcaldessa 
i quant al tema dels Consells de Barris considera que mereixien una resposta que no 
fos per Ràdio. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 19:15 hores. 
 
      
    


