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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JUNY 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 21 de juny de 2016, a les 18:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 

 
. - Sr.  Joaquim D. Macià i Tetas, 1r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. José M. Ardila Contreras, 2n tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 3r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 4t tinent d’alcaldia. 
 
-  Sra. Ester Pérez i Massana, 5a tinenta d’alcaldia. 
 
- Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor 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. Isabel Soler García, 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  
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-  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. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 31 DE MAIG DE 2016 
 
La Sra. Martínez diu que el seu vot serà d’abstenció perquè al dossier del Ple que 
figura a la Intranet no s’ha adjuntat còpia d’aquesta Acta. 
 
Es sotmet  a votació l’acta, i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC,  2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PPCC, 2 de CIU, 1 de 
Guanyem Cubelles), cap vot en contra i 1 abstenció  de Cubellencs-FIC. 

 III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ISABEL SOLER GARCÍA COM A 
REGIDORA DE LA CORPORACIÓ 
 
L’alcaldessa explica que arrel de la renúncia al càrrec del regidor del PPCCC Sr. 
Palomo es va sol·licitar a la Junta Electoral Central l´emissió de credencial a favor de 
la següent persona de la llista, Sra. Isabel Soler García. 
 
Rebuda la credencial pertoca ara la seva pressa de possessió. 
 
L´alcaldessa crida a la Sra. Soler, que s´adreça a la presidència, i li formula la següent 
pregunta:  
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Cubelles, amb lleialtat al rei, i respectar i fer 
respectar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
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La Sra. Soler respon: “Ho juro” 
 
Per tant, en aquests moments, la Sra. Soler forma part dels membres del consistori, 
havent pres possessió del seu càrrec com a regidora. A continuació, l’alcaldessa li 
dóna la paraula. 
 
La Sra. Soler diu de forma literal: “Estic molt contenta de poder formar part 
d’aquesta taula. Gràcies al vots de confiança que m’han donat els meus companys i 
sobretot la Noemí Boza, una professional i una gran dona, de la que espero seguir 
aprenent. Encara que sigui des de la banda de l’oposició, estic molt motivada per a fer 
correcte pels interessos de la gent del poble. Agrair la presència i de familiars que han 
vingut d’uns altres pobles avançant plens dels seus Ajuntaments per a poder estar avui 
aquí”. 
 
 
3.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- L’alcaldessa explica que Cubelles es suma a la campanya “Fes un gest per 
l’ELA” 
 
3.2.- L’alcaldessa informa que l’Albert Álvarez s’ha proclamat campió d’Espanya de 
Taekwondo i el Christian Martínez campió d’Espanya en cursa cronometrada amb 
cadira de rodes.   
 
4.- 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. 
 
 
5.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleven a Ple els Informes d’Intervenció núms. 16/16 de 9/5/16 i 
22/16 de 14/6/16 amb reparaments així com l’annex 2 de l’Informe d’Intervenció 2/16 
amb principals anomalies de 2015, essent els acords adoptats en contra els 
reparaments efectuats i les anomalies principals les següents: 

 
ANOMALIES INGRESSOS 2015 

N DATA ACTE/DOCUMENTACIÓ MOTIU DE L'ANOMALIA D'INGRESSOS 

2 28-04-16 

Liquidació Taxa per ocupació de la 
via pública en ocasió de rodatges 
cinematogràfics 

Manca de tramitació de la liquidació definitiva amb acreditació de 
l'aplicació dels beneficis fiscals recollits en la liquidació provisional 
aprovada per Resolució de comerç i turisme núm. 18/2015 de 
13/05/2015 

 
INFORME 16/16 ABRIL 2016 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

50 DA 174/2016 de 14 d'abril 

Contracte menor per auditoria, seguretat, cursos i assessorament en 
LOPD. Reparament per encavalcament contractes menors. La Junta 
de Govern Local de 27 d'abril aprovà l'adjudicació del contracte per 
6.609,02€. 

66 DA 175/2016 de 27 d'abril  

Contracte menor de subministrament de 140 llicències del software 
Panda Cloud Fusion (antivirus i software de gestió integral de terminals 
d'usuaris). Reparament per encavalcament contractes menors. La 
Junta de Govern Local de 13 d'abril aprovà l'adjudicació del contracte 
per 4.517,90€. 

82 DA 109/2016, de 17 de març 

Contracte menor de manteniment de servidors, electrònica de xarxa i 
còpies de seguretat. Reparament per encavalcament contractes 
menors. La Junta de Govern Local de 13 d’abril aprovà l'adjudicació 
del contracte per 10.797,07€. 

231 DA 195/2016, de 27 d'abril 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
3/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits d'abril de 2016, relació 
de factures núm. 16/2016 aprovat per Junta de Govern Local de 
27/04/2016. L'import total de la relació és de 89.092,52€. 

238 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decrets d'Alcaldia 371 i 405/2015,                     
Decret Alcaldia 165 de 20/04/2016 així 
com ordenació de pagament de la 
nòmina malgrat l'existència dels 
reparaments en quan a la resta de 

NOMINA ABRIL. Reparaments respecte: Complement productivitat 
policia local (consta informe RH CP 2-2015 que indica que cal revisar i 
modificar criteris donat que es premia allò que són tasques pròpies de 
la policia); Complements de productivitat específics no regularitzats - 
inclosos en DF 592/10 (es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-
Intervenció 1/2013); Pagament d'hores extraordinàries quan no consta 
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valors inclosos en la nòmina relativa al 
mes d'abril que tenen objecció de la 
Intervenció 

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. 
Reconeixement de l'obligació per pagament d'hores de comicis 
electorals quin compromís fou objecte de reparament al 2015 

 
 
 
INFORME 22/16 MAIG 2016 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

154 
DA 190, 191, 213 i 215/2016 de 
28/4/16 

Per inaplicació de taxes per atendre inhumacions procedents de 
beneficència tramitades infringint l'article 5 de l'Ordenança Fiscal 10 i 
l'article 13 del Reglament del Cementiri. Acords aprovats per JGL de 
25/5/16 

172 DA 216/2016 de 5/5/16 

REPARAMENT per no donar compliment a la base 19 de l'Ordenança 
General de Subvencions (incompliment del termini de presentació de la 
justificació) en relació a la subvenció atorgada a l'exercici 2015 a 
l'Institut d'Estudis Penedesencs. Justificació aprovada en JGL 
d'11/5/16 

318 

Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 240/2016 de 
13/05/2016 i 245/2016 de 19/05/2016 
així com ordenació de pagament de la 
nòmina malgrat l'existència dels 
reparaments en quan a la resta de 
valors inclosos en la nòmina relativa al 
mes de maig que tenen objecció de la 
Intervenció  

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

 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
 III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
7.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
MODALITAT  CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT, I 
MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST VIGENTS, 
EXPEDIENT 2222/9/16 
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En el Pressupost format per l’exercici 2016 es preveia l’atorgament de diferents 
subvencions com a nominatives, essent previstes les entitats amb identificació del NIF, 
nom i import màxim a atorgar de forma directe en l’annex I de les Bases d’Execució del 
Pressupost. 
 
Tota vegada que el Pressupost esmentat no ha estat aprovat i que hi ha subvencions 
que no figuren nominativament recollides en el pressupost prorrogat, que és el de 
l’exercici 2014, es fa necessari dur a terme una modificació pressupostària per 
preveure-les nominativament i per adequar els crèdits pressupostaris corresponents.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de juny de 2016. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com els Informe d’Intervenció núms. 18/16 i 20/16 
de 8 de juny de 2016.  
 
Es proposa al Ple els següents    
 
                                                                  ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit núm. 06/2016, expedient 2222/9/16, tot modificant les Bases 
d’Execució del Pressupost de la Corporació vigents en la forma següent: 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

BAIXES  

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

10 912 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 23.053,99 

42 135 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 500,00 

51 311 48950 ENTITATS DIVERSES 972,00 

70 334 48950 ENTITATS DIVERSES 13.729,00 

71 337 48950 ENTITATS DIVERSES 402,00 

72 320 48920 TRANSFERENCIES A ENTITATS 80,00 

72 323 48950 ENTITATS DIVERSES 1,00 

72 323 78950 ENTITATS DIVERSES 1,00 

      TOTAL BAIXES   38.738,99 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
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Org Prog. Econ. Descripció  Import 

10 231 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 1.000,00 

10 231 48960 TRANSFERENCIES A ENTITATS 1.000,00 

10 334 48960 TRANSFERENCIES A ENTITATS 210,00 

10 912 48920 TRANSFERENCIES A ENTITATS 1.301,42 

51 311 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 1.500,00 

72 324 48950 ENTITATS DIVERSES 1,00 

72 324 78950 ENTITATS DIVERSES 1,00 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 5.013,42 

SUPLEMENT DE CRÈDITS 

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

10 912 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 16.200,00 

11 920 48960 TRANSFERENCIES A ENTITATS 2,00 

60 231 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 2.540,83 

60 231 78951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 156,76 

70 334 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 14.820,00 

80 341 48950 ENTITATS DIVERSES 5,98 

      TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 33.725,57 
 

MODIFICACIÓ ANNEX I BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016 PRORROGAT 
2014 
 
Modificar el detall de les subvencions que es preveuen nominativament en els apartats 
de l’annex I de les BEP i per les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en el 
document annex que formarà part a tots els efectes del present acord.  
 
SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar 
del dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el 
qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
MOD. ANNEX I BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016 PRORROGAT 2014 EXP. 
2222/9/16 
 
Els apartats de l’Annex I de les Bases d’Execució del Pressupost que es modifiquen són els 
que es detallen a continuació, quedant determinats en la forma que s’indica: 
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ORG. G.PRO. ECON. IDENTIFICACIÓ ORGÀNICA / ECONOMICA 2016

10 231 489.51 IGUALTAT ENTITATS  NOMINATIVES BEP 1.000,00

G65768475 ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ GARRAFCOOPERA             1.000,00

489.60 IGUALTAT TRANSFERÈNCIES ENTITATS 1.000,00

G65059743 OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ       1.000,00

334 489.60 INTEGRACIÓ EUROPEA TRANSFERÈNCIES ENTITATS 210,00

V58678978 CONSELL CATALA PEL MOVIMENT EUROPEU (2015: 105,00 - 2016: 105,00) 210,00

912 489.20 ORGANS DE GOVERN TRANSFERÈNCIES ENTITATS 1.301,42

G65739930 ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (2015: 185,92 - 2016: 1.115,50) 1.301,42

11 920 489.60 SERVEIS GENERALS TRANSFERÈNCIES ENTITATS 4.571,41

G66436064 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 2.234,00

G08797771 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 2.337,41

42 135 489.51 PREVENCIÓ DE RISCOS  S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 4.000,00

G63331110 GRUP DE RISCOS CUBELLES (GRC)             4.000,00

51 311 489.51 SANITAT ENTITATS  NOMINATIVES BEP 1.500,00

G65877078 ASSOCIACIÓ DE GATS DE CUBELLES PELUTS 1.500,00

60 231 489.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 4.340,83

G64478118 ASSOCIACIÓ DE MINUSVALIDS DE CUBELLES 600,00

R0800282F PARRÒQUIA STA MARIA (Càrites) 3.740,83

789.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 2.470,28

G64478118 ASSOCIACIÓ DE MINUSVALIDS DE CUBELLES 400,00

R0800282F PARRÒQUIA STA MARIA (Càrites) 2.070,28

70 334 489.50 CULTURA I SOCIETAT ENTITATS DIVERSES 1.500,00

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 1.500,00

489.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 17.565,00

G61905907 COR ESPIGA  (inclou Caramelles 180) 4.500,00

G61274189 AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS 12.300,00

G08310070 OMNIUM CULTURAL (Subscripció soci) 45,00

G08885311 INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS 720,00

71 337 489.50 JOVENTUT ENTITATS DIVERSES 3.000,00

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 3.000,00

72 320 489.20 TRANSFERENCIES ENTITATS 220,00

G61045605 ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES 220,00

323/324 489.50 ENTITATS DIVERSES  (VINCULACIÓ APLICACIONS 323 I 324) 10.595,00

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 10.595,00

323/324 789.50 ENTITATS DIVERSES TRANSF.CAPITAL  (VINCULACIÓ APLICACIONS 323 I 324) 8.000,00

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 8.000,00

80 341 489.50 ENTITATS DIVERSES 51.000,00

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 51.000,00
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El Sr. Mudarra explica que es porten a Ple dues propostes que fan referència a les 
inversions; que el primer expedient correspon a la modificació del pressupost respecte 
les subvencions a les entitats, tant de forma nominativa com per concurrència 
competitiva perquè es proposa un increment econòmic (suplement de crèdit). 
Seguidament llegeix la relació d’entitats que es veuen afectades i demana el vot 
favorable de la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que ja van traslladar al regidor d’Hisenda la necessitat urgent 
d’establir un criteri unificat i objectiu ja que a la majoria de subvencions no es té en 
compte; afegeix que no pot ser que entitats que presenten la justificació fora de termini 
se les tingui en compte i d’altres hagin d’esperar un any i que si no s’aproven aquestes 
modificacions hi han entitats que poden rebre les conseqüències, per la qual cosa hi 
votaran a favor amb el benentès que al 2017 el govern es comprometi a establir un 
criteri clar. 
 
 El Sr. Pérez indica que Guanyem Cubelles no ha participat en aquestes subvencions i 
que, per tant, no tenen la informació suficient per a fer-ne una valoració objectiva, 
motiu pel qual el seu vot serà d’abstenció. 
 
La Sra. Cuadra indica que a l’aprovació del Pressupost ja van dir que en el tema de 
les subvencions i inversions no tenien cap problema i que, per tant, el seu vot serà 
favorable. Seguidament explica que les subvencions que es donen nominativament i 
que es van aprovar a la legislatura passada estan justificades per un departament 
tècnic i que, normalment, es tracta d’entitats que, a canvi, fan un treball en bé del 
municipi. 
 
La Sra. Boza agraeix l’explicació que sobre aquestes modificacions els va donar el 
regidor en una reunió però diu que el seu vot serà d’abstenció primerament perquè 
considera que les subvencions han d’estar definides en funció d’un model de municipi i 
que no tenen clar cap on va el municipi en aquesta legislatura, i en segon lloc perquè 
creuen que no és urgent tenir un pagament per a l’AMI. 
 
El Sr. Tribó diu que l’estratègia del govern és que, com que no van poder aprovar els 
pressupostos al Ple de l’abril, ara ho estan fent de mica en mica, reservant-se 
l’aprovació per Junta de Govern Local del pressupost del 2017. Afegeix que tampoc 
han aprovat mocions sobre pobresa energètica,  no han aportat partides a la moció del 
Foix i estan suspenent plens. Considera que el crèdit extraordinari hauria de ser per a 
quelcom no previst i el suplement de crèdit per a quelcom previst. Per tot l’exposat diu 
que el seu vot serà d’abstenció. 
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El Sr. Grau diu que votaran a favor de la proposta i que entenen que l’aportació a 
l’AMI de 1.301 € és una decisió política del govern, tot i que no comparteixen la finalitat 
política de l’associació. 
 
La Sra. Martínez pregunta si seguiran consentint que s’entrin justificacions fora de 
termini i altres no. 
 
L’alcaldessa respon que ja li contestaran per escrit 
 
La Sra. Martínez diu que canviaran el sentit del seu vot i s’abstindran. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC i 2 de CIU), cap vot en contra i 6 abstencions ( 2 de 
Cubelles Sí es pot, 2 del PPCC, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) 
 
8.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
MODALITAT  CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT, 
EXPEDIENT 2222/10/16 
 
En el Pressupost format per l’exercici 2016 es preveien determinades actuacions 
d’inversió. Tota vegada que el Pressupost esmentat no ha estat aprovat i que hi ha 
actuacions que s’han de dur a terme, així com han sorgit altres actuacions noves, es fa 
necessari dur a terme una modificació pressupostària per preveure-les, essent creats 
els crèdits o suplementats segons si es troben previstos en el pressupost vigent.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de juny de 2016. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com els Informe d’Intervenció núms. 19/16 i 20/16 
de 8 de juny de 2016, es proposa al Ple els següents    
 
 
                                                                  ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit núm. 07/2016, expedient 2222/10/16, en la forma següent: 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

MAJORS INGRESSOS 

Concepte Descripció Import 

60000 VENDA DE SOLARS 4.500,00 € 

76100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1.500,00 € 
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76130 D BCN, PROG.COMP. ECON PROD LOCAL,PATRIMONI SINGULAR LOCAL 49.068,75 € 

91101 PRÉSTECS REBUTS D'ENTITATS LOCALS A MT I LLT 175.000,00 € 

91301 PRESTECS A LLARG TERMINI 303.909,48 € 

 
TOTAL 533.978,23 € 

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

24 920 62502 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 9.000,00 € 

30 151 64014 PROJECTE PASSEIG MARITIM 15.000,00 € 

32 151 62706 ESTUDI INICIAL REVISIO PLA GENERAL 12.050,00 € 

40 1621 62508 CONTENIDORS 20.000,00 € 

40 1722 61007 ZONES VERDES 25.000,00 € 

41 1532 61100 ARRANJAMENT VIA PUBLICA 50.000,00 € 

41 1532 62311 MOBILIARI URBA 10.000,00 € 

41 1722 60137 ADEQUACIÓ PAISSATGÍSTICA I AMBIENTAL RIU FOIX 30.000,00 € 

44 920 62307 UTILLATGE SERVEI DE NETEJA 1.000,00 € 

45 165 62321 INVERSIONS ENLLUMENAT 105.000,00 € 

50 132 62301 SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL 5.000,00 € 

51 164 62211 OBRES CEMENTIRI 60.000,00 € 

80 342 62202 MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 1.500,00 € 

80 342 62510 MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS 4.500,00 € 

91 432 62003 SENYALITZACIO 593,39 € 

 
TOTAL 348.643,39 € 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

13 491 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 8.590,62 € 

22 491 64004 PATENTS I MARQUES 816,09 € 

30 151 62233 REHABILITACIÓ SAFAREIGS 83.399,35 € 

41 1532 61922 COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT VIA PUBLICA 86.346,62 € 

41 1532 62002 SENYALITZACIO DE CARRERS 5.000,00 € 

41 920 62236 COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT EDIFICIS 1.182,16 € 

  

TOTAL 185.334,84 € 

TOTAL DE CRÈDIT GENERAT (CE +SC) 533.978,23 € 
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SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar 
del dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el 
qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Mudarra explica que, degut a que el pressupost 2016 no s’ha aprovat i hi han 
actuacions que s’han de dur a terme i per això aquesta modificació per tal que es 
puguin executar.  
 
El Sr. Hugué diu que esperen poder buscar col·laboracions més estretes amb la resta 
de grups de cara al pressupost del 2017 però que ara hi ha coses que no es poden 
aturar: un és la manca de contenidors, amb una partida de 20.000 €; un altre és una 
partida de 25.000 € per a la construcció del correcan al carrer Arles de Tec i la 
reurbanització del que queda d’aquest sector; 30.000 € a l’adequació paisatgística i 
ambiental del riu Foix o les obres del cementiri per a solucionar el problema estructural 
de la part més antiga  de la zona de nínxols. 
 
El Sr. Ardila destaca la rehabilitació dels safareigs, per a la qual mancaven 34.000 € i 
que s’ha d’executar abans de l’1 de novembre; l’accessibilitat a la via pública, que 
inclou l’adequació de voreres i altres espais així com d’alguns d’edificis; enllumenat 
públic, amb la substitució de fanals, cablejat etc.; el projecte del Passeig Marítim, 
l’estudi inicial de la revisió del Pla General, l’actuació pel mur que va caure a Mas 
Trader i la compra de mobiliari urbà (bancs, papereres..). per tot, conclou demanant el 
vot favorable. 
 
La Sra. Martínez agraeix que s’hagi inclòs el correcan així com la informació lliurada 
per part del regidor de Medi Ambient en relació a l’avantprojecte i demana que es 
garanteixi abans de començar que no es veurà afectat per la problemàtica que pateix 
aquest indret a causa de les pluges i que, sinó es té aquesta certesa, es valori la 
possibilitat de fer-lo a una altra pastilla de la zona de Bardají. També sol·licita que es 
replantegi l’alçada de les tanques, donat que creuen que 90 cm d’alçada és insuficient, 
i que es valori posar-les d’acer enlloc de fusta perquè no es malmeten; per últim, prega 
que es contempli una doble porta d’accés per la seguretat. 
 
La Sra. Martínez continua la seva intervenció indicant que no sap el motiu pel qual no 
s’ha inclòs la inversió per a les primeres actuacions a can Travé ni la del projecte del 
parc urbà del costat del cementiri que es va aprovar per Junta de Govern i considera 
que s’hauria d’incloure en aquestes inversions el condicionament de zones com el parc 
de darrera de l’oficina de turisme.  
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En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Tribó i el Sr. Mudarra 
 
La Sra. Martínez conclou dient que aquesta proposta d’inversions és de sota mínims, 
que es continua sense partides per als carrers malmesos o els problemes de 
clavegueram però que, malgrat això, Cubellencs no serà un obstacle per a que es faci 
efectiva. 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Tribó i el Sr. Mudarra. 
 
El Sr. Pérez diu que està d’acord amb el fons d’aquest pla d’inversions, malgrat hi 
troba a faltar l’ampliació del servei de bus urbà, però que no estan d’acord en que es 
faci demanant un crèdit; considera que s’hauria de fer amb el romanent de crèdit, que 
l’any 2015, diu, va ser de 1.300.000 € o contemplant alternatives com la gestió directa 
d’alguns serveis públics. Considera que la inversió dels safareigs ja es podia haver 
començat i conclou dient que, per tot l’exposat, hi votaran en contra. 
 
La Sra. Cuadra diu que espera que el 2017 es pugui tirar endavant el pressupost però 
no només d’inversions sinó d’ordinari i que avui s’està demostrant que no és tan difícil 
arribar a consensos. Indica que votaran a favor de la proposta. 
 
La Sra. Boza agraeix l’explicació que li va donar el regidor sobre cadascuna 
d’aquestes partides i opina que la inversió és molt necessària, i que per això votaran a 
favor, però vol recordar que no té sentit sense un manteniment, com passa amb el 
tema de l’ordenança de neteja de solars, que no està resolt. 
 
El Sr. Tribó diu que la moció sobre el riu Foix que es va aprovar el 15 de desembre 
del 2015 constava de 27 punts i que la partida de 30.000 € que inclou ara el govern no 
només no figurava al pressupost sinó que no compleix cap d’aquests 27 punts per la 
qual cosa el seu vot serà d’abstenció. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
 
El Sr. Écija diu que el PSC hi votarà a favor tot i que consideren que aquestes 
inversions són de mínims; que, per exemple, en informàtica la necessitat és molt més 
gran i que amb els 12.000 € del Pla General o els 50.000 € d’arranjaments de la via 
pública no n’hi ha ni per començar, igual que succeeix amb els 1.000 € d’utillatge del 
servei de neteja o l’enllumenat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià 
 
El Sr. Hugué diu que estudiaran les propostes que ha fet la Sra. Martínez en relació al 
correcan i que el tema de la doble porta ja el tenien en ment. Quant al tema del parc 
del costat del cementiri comenta que són projectes que el govern té al calaix i que 
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s’anirien tirant endavant en funció de les subvencions que es trobin i de la urgència o 
prioritat d’altres projectes. Continua dient que no comparteix el vot en contra del Sr. 
Pérez perquè l’Ajuntament no es pot parar i s’ha de fer una mínima inversió i que la 
ciutadania no entendrà que el Sr. Pérez no hagi votat a favor de tenir contenidors. 
Seguidament, quant als solars, explica que hi estan treballant i que es tiraran endavant 
expedients sancionadors i multes coercitives 
 
El Sr. Hugué, continua afirmant que han tirat endavant punts de la moció aprovada el 
2015 augmentant la vigilància en el número d’hores, traient part de la lluminària, 
treballant el tema de policia de control mediambiental i retirant la zona del pícnic. Diu 
que és cert que a la proposta prèvia de pressupost aquesta inversió no hi era però que 
rectificar és de savis.  
 
El Sr. Ardila explica que el tema dels safareigs no s’havia tirat endavant perquè no hi 
havia prou partida pressupostària. 
 
El Sr. Pérez diu que quan la ciutadania li pregunti per què ha votat en contra els dirà 
que perquè cada any sobren diners i haurien d’estar al carrer invertits. 
 
El Sr. Mudarra explica que aquest any presentaven un pressupost realment ajustat i 
que si té algun dubte sobre com es gasten aquests diners o com es pot procedir quan 
hi ha un romanent té les portes obertes per a aclarir-los, ja que a nivell tècnic no 
sempre és tan senzill. 
 
L’alcaldessa demana la interventora que aclareixi el tema del romanent 
 
La interventora diu que el Sr. Pérez fa al·lusió als romanents de crèdit uns quants 
dels quals ja estaven fins compromesos, és a dir  que quan un contracte s’ha celebrat, 
no s’ha fet l’execució, la factura no es pot destinar a una altra cosa que no sigui donar 
compliment al contracte. Afegeix que una altra cosa poden ser aplicacions 
pressupostàries que estiguin finançades amb ingressos que potser amb el temps 
deixaran d’existir i, per tant, aquestes consignacions no seran fermes. Finalment 
reitera l’oferiment del regidor d’aclarir qualsevol dubte fora de Plenari. 
 
La Sra. Boza felicita el govern per estar posant en marxa el compliment de 
l’Ordenança dels solars i demana saber si en paral·lel a la sanció es fa una actuació 
per part del govern quan el propietari no fa la neteja. 
 
El Sr. Hugué explica que si el solar no està net es posa una multa de 800 €,que passa 
a l’organisme recaptatori i, independentment d’aquests diners, es tira endavant un 
expedient sancionador però que si es segueix sense complir l’Ordenança l’Ajuntament 
pot tirar endavant l’execució subsidiària. Afegeix que també s’està treballant en el 
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model d’altres municipis de fer un registre de solars dels ciutadans que s’hi vulguin 
acollir i oferir-los aquest servei com a un tribut municipal més. 
 
El Sr. Tribó diu que el govern no pot fer responsable a l’oposició de la seva inacció i 
que si no té prou capacitat per a aprovar un pressupost els caldria fer una acte de 
reflexió. Seguidament, destaca que la partida destinada al Delta del Foix és de 30.000 
€ d’un pressupost de 16 milions i opina que no es pot posar vigilància de 8 hores quan 
el dia en té 24. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 del PPC, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC), 1 vot en 
contra de Guanyem Cubelles i 2 abstencions de Cubelles Sí Es Pot. 
 
L’alcaldessa dóna les gràcies als qui – diu - han col·laborat en tirar el poble endavant. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Écija 
 
9.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE LA PETICIÓ AL 
DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 
LA CONSTRUCCIÓ D´UN NOU INSTITUT D´EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A 
CUBELLES 
 
Des de fa anys la ciutadania i l´Ajuntament de Cubelles reclamen a la Generalitat de 
Catalunya la construcció d´un nou Institut d'Educació Secundària (IES) a Cubelles que 
satisfaci les necessitats educatives dels nois i noies del municipi, ja que l´augment 
demogràfic dels darrers anys va tenir com a conseqüència immediata que la 
Generalitat de Catalunya instal·lés uns mòduls prefabricats al costat de l´IES Cubelles 
per acollir l´increment de joves en edat escolar (actual IES Les Vinyes) . 
 
La voluntat municipal ha estat sempre crear dues zones educatives, una per sota de la 
C-31, que inclogui els CEIP Vora del Mar i Mar i Cel i l´Institut Cubelles, i un altre per 
sobre de la C-31, que reculli els escolars que assisteixen al CEIP Charlie Rivel i el nou 
Institut que sorgiria del trasllat de l´actual IES Les Vinyes. 

L´ordenació coherent del nostre territori aconsella la creació de dues zones 
educatives, una a sobre i l´altre sota de la carretera, que aglutinin totes les edats de 
l´ensenyament reglat. La situada per sota la carretera ja comprèn l’actual primària i 
secundària (Escola Vora del Mar, l´Escola Mar i Cel, l´IES Cubelles i IES Les Vinyes); 
no obstant, la situada per sobre només recull l´ensenyament de primària (Escola 
Charlie Rivel); per tant, hi manca en aquesta segona zona un Institut que permeti 
completar el cicle educatiu, millorant i alleugerint la mobilitat del municipi i facilitant la 
conciliació familiar, permetent a les famílies portar els seus fills i filles de diferents 
edats a la mateixa zona educativa. 
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Per tal de dur a terme la construcció d´aquest nou Institut, caldrà la col·laboració entre 
l´Ajuntament de Cubelles i la Generalitat de Catalunya, en la mesura que aquesta 
última n´ha de donar el vistiplau i ha de fer-se càrrec de la construcció de l´immoble 
prèvia cessió de terrenys, per part de l´Ajuntament, segons legislació vigent.  
 
Amb aquesta finalitat, i atès que en aquesta zona no existeix cap terreny amb la 
classificació i qualificació urbanística adequada, l´any 2012 es va iniciar la tramitació 
d´una modificació puntual del Pla d´Ordenació Urbanística de Cubelles consistent en la 
creació d´un nou sector de sòl urbanitzable delimitat a la parcel·la (actualment sòl 
rústic) situada a tocar de l’aparcament de terra de la plaça del Mercat, molt a prop de 
l’escola Charlie Rivel. 
 
Pel que fa a la tramitació municipal, el Ple de l´Ajuntament va aprovar el text de la 
modificació per unanimitat tant en l´aprovació inicial (sessió ordinària de data 18 de 
setembre de 2012) com en la provisional (sessió ordinària de data 17 de desembre de 
2013). 
 
L´aprovació definitiva d´aquell document, però, va ser desestimada per acord de la 
Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona de data 24 d´abril de 2014, en base 
tant a deficiències tècniques del projecte (subsanables) com per la manca de 
justificació a l´expedient del compromís del Departament d´Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya de construir un nou Institut. 
 
Aquesta manca de compromís formal del Departament d´Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya suposava, a criteri de la Comissió  Territorial d´Urbanisme de 
Barcelona, la manca d’acreditació a l´expedient de l´interès públic que ha de motivar 
qualsevol modificació de pla general. 
 
Atès que aquest Ajuntament continua considerant imprescindible la construcció d´un 
nou Institut d´Ensenyament Secundari per donar solució a la problemàtica dels mòduls 
pre fabricats que tenen ja 10 anys, equipament que considerem que s´ha de realitzar 
al costat de l´actual Escola Charlie Rivel; 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l´Ajuntament de Cubelles l´Adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
 
Primer.-  Demanar  al Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la  
inclusió de la construcció d´un nou Institut a Cubelles dins la planificació de la 
Generalitat, institut que haurà de ubicar-se a la zona que aquest Consistori en Ple ha 
considerat la més idònia (zona costat de l´Escola Charlie Rivel). 
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Segon.- Notificar la present resolució al Departament d´Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament d´Educació, Infància i Joventut, al 
Departament de Serveis Tècnics i al Cap del departament de Comunicació i Protocol.” 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Écija 
 
L’alcaldessa explica que la directora d’Ensenyament arran de la vista que va fer a 
Cubelles els va suggerir que tornessin a passar pel Ple la petició per fer l’institut; que 
això ja estava aprovat pel Ple per unanimitat, però que la legislatura passada va haver-
hi problemes amb aquest tema i ara han de tornar a començar tot el procediment. Així 
mateix, demana disculpes als membres de l’oposició perquè aquest tema hauria 
d’haver anat a la Comissió Informativa i per problemes administratius no hi va poder 
anar. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza 
 
Així doncs, passen a votar la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia d’aquest punt 
i s’aprova per 13 vots a favor ( 4 d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC-
CP, 1 del PP, 2 de CiU i 4  abstencions  ( 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC )  
 
La Sra. Martínez explica el seu vot d’abstenció en la inclusió del punt  a l’ordre del dia; 
diu que entén que els documents no estiguin preparats per desbordament de feina 
dels departaments, però que no entén ni admet que no es comentés aquest tema a la 
Comissió Informativa i que ni tan sols la regidora d’Ensenyament donés cap explicació 
als regidors, més quan reiteradament han demanat tota la informació sobre les 
reunions que tenen amb els Serveis Territorials Afegeix que no sap si això es tracta 
d’un “postureig”, ja que més enllà d’enviar una proposta ambigua, sense anar 
acompanyada de cap projecte, no sap en quin àmbit això farà efecte i si això els 
solucionarà el problema.  

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

La Sra. Pérez respon que la informació que li van donar és tota la informació que 
tenen, tant la que arriba del Departament d’Ensenyament com la que l’Ajuntament de 
Cubelles envia al Departament d’Ensenyament.; que estan esperant que el 
Departament d’Ensenyament els citi per fer una reunió tècnica a la qual hi aniran 
serveis tècnics de tots els àmbits necessaris de l’Ajuntament i els rebran serveis 
tècnics d’allà, per poder parlar de qüestions tècniques. Indica que aquesta reunió ja 
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l’han demanada dues vegades i no poden estar cada setmana insistint perquè depèn 
del Departament d’Ensenyament.  

Afegeix que també tenen la informació de la reunió que van tenir amb la directora dels 
Serveis Territorials, a la qual no va venir cap personal tècnic del Departament 
d’Ensenyament per qüestions alienes a la directora; explica que va ser una primera 
visita de cortesia. Finalment, demana disculpes pel fet que aquest tema no entrés per 
Comissió Informativa i manifesta que no hi havia cap intencionalitat política i que en 
cap moment és un “postureig” per no guanyar res.  

L’alcaldessa reitera que aquesta proposta és a petició de la mateixa directora dels 
Serveis Territorials, i insisteix en què assumeix tota la culpa que no hagi passat per la 
Comissió Informativa. 

El Sr. Pérez manifesta que Guanyem està d’acord en què és prioritària la construcció 
del nou institut que substitueixi els barracons tercermundistes en els que s’està fent 
classe, però que això no vol dir que estigui d’acord en la forma ni a qualsevol preu; 
que, per començar, els terrenys que proposen per la construcció de ‘institut no són ni 
públics ni urbanitzables, sinó propietat de l’últim alcalde franquista de Cubelles i que la 
zona on anirà el nou institut ve acompanyada d’un projecte urbanístic que pretén 
requalificar el terreny on està el pàrquing de sorra al costat de la plaça del Mercat.  

Afegeix que, a canvi de cedir el sòl de la construcció de l’institut el propietari rebria el 
vistiplau per edificar al costat de l’institut un “mini Bellvitge”, projecte que per sort la 
Generalitat va rebutjar per desproporcionat i  per estar fora de lloc. Opina que no hi ha 
justificació per a l’augment residencial ja que no s’ha esgotat potencialment l’habitatge 
que hi ha a Cubelles i que és un projecte propi de bombolla immobiliària. Conclou dient 
que només votaran a favor si treuen dels acords “al costat de l’escola Charlie Rivel”.  

La Sra. Cuadra manifesta que les disculpes no li toquen ni a l’alcaldessa ni a la 
regidora. Pensa que és una llàstima que no entressin aquest punt en l’ordre del dia de 
la Comissió Informativa perquè la directora dels Serveis Territorials de Barcelona-
Comarques va visitar el nostre municipi molt abans i, per tant, les disculpes 
corresponen a les persones que confeccionen l’ordre del dia de la Comissió 
Informativa i que per part d’aquests tècnics sí que els agradaria rebre unes disculpes. 

Replica al Sr. Pérez que li seria igual si a Cubelles haguessin de construir un Bellvitge 
perquè vindria molta gent a viure i el comerç del nostre municipi tiraria endavant, però 
que això no passarà perquè tenim una normativa on no es deixa construir més de 2 o 
3 pisos. Diu que es va triar aquella zona perquè volen dues zones educatives per a 
que la gent del municipi tingui diversitat. Una altra cosa és que el motiu pel qual la 
Generalitat de Catalunya no va tirar endavant aquest institut és perquè el Departament 
d’Ensenyament no tenia pressupost.  
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Afegeix que, si ara han de fer aquesta petició perquè així ho demana la directora dels 
Serveis Territorials, votaran a favor i que fins que la Generalitat no tingui el pressupost 
això és una declaració d’intencions en la qual CiU hi està a favor perquè hi ha d’haver 
un altre institut i la millor ubicació és aquesta. 

La Sra. Boza manifesta que no sap a qui correspon realment l’excusa del fet que no 
portessin aquest tema a la Comissió Informativa, però agraeix aquesta excusa pública. 
Seguidament recomana al Sr. Pérez que la cura del llenguatge és molt important per 
defensar i expressar les opinions, que un alcalde no és franquista per res, i conclou 
dient que aprovaran aquest tema. 

El Sr. Tribó manifesta que  al seu programa-compromís parlaven de l’eliminació dels 
barracons, i de la creació d’una escola-institut en una infraestructura ja existent. Quant 
a la ubicació creu que s’hauria de parlar sobre si aquesta zona és inundable o no, 
perquè la ubicació és la primera i principal recança que els genera aquesta proposta a 
la Generalitat. Continua dient un altre tema a valorar és la baixa natalitat, que 
requereix un estudi de demografia del poble per quan estigués acabat i pregunta si 
realment s’ha valorat en quin moment podrien estar tots els tràmits i  la construcció i si 
aquesta inversió s’amortitzarà. Afegeix que volen un institut, però que amb els diners 
públics han de ser curosos i que cal tenir en compte que si aquest terrenys pertanyen 
a un privat, es podria expropiar, però que no sigui objecte d’especulació.  

El Sr. Grau expressa la seva sorpresa al veure que aquest punt no va passar per la 
Comissió Informativa. Considera que és un tema que barreja la qüestió de 
transformació urbanística i la gestió de petició de l’institut, i creu que el primer que han 
de resoldre és el tema urbanístic. Diu que no hi ha cap voluntat de cap grup de no 
apostar per la construcció de l’institut; que el PSC va intentar explicar això gairebé fa 
un any i ningú els va escoltar i demana que aquesta explicació sigui presa en 
consideració.  

Seguidament qualifica de turística la visita de la directora dels Serveis Territorials 
perquè diu que no concep que, en un projecte que com a mínim porta 5 anys al 
Departament d’Ensenyament, vingui amb les mans buides i no sàpiga com està la 
situació i considera que el Departament d’Ensenyament ha d´ajudar al Departament 
d’Urbanisme amb l’acreditació de l’interès públic que ha de motivar qualsevol 
modificació del Pla General. 

Afegeix que votaran a favor, però que haurien d’incorporar una esmena de demanar el 
compromís d’un termini al Departament d’Urbanisme perquè ajudi a resoldre aquesta 
problemàtica o demanar als grups amb representació al Parlament de Catalunya –com 
diu ha fet el PSC- per instar via Parlament a la Generalitat de Catalunya per donar 
prioritat a la construcció d’aquest institut, i l´Ajuntament intentar arribar a una solució 
per adaptar-nos a les situacions urbanístiques. 
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Seguidament llegeix l’Edicte de 15/05/2014 sobre un acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Cubelles que diu de forma literal: 

“1. Denegar l’aprovació definitiva de la modificació puntual 1/2012 del Pla General 
d’Ordenació Municipal consistent en la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable 
delimitat Institut Les Vinyes de Cubelles, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de 
Cubelles”. 

El Sr. Grau pregunta si s’ha fet alguna modificació respecte el projecte inicial que va 
tombar el Departament d’Urbanisme i a continuació proposa una triple línia: crear una 
Comissió de treball, plantejar alternatives al Departament d’Ensenyament i abordar 
l’elaboració del Pla General de manera global on aquest tema pugui ser desbloquejat.  

L’alcaldessa replica que aquest tema està aturat des del dia en què el Sr. Grau ho va 
rebutjar en una Junta de Govern Local, atès que van decidir no presentar les 
al·legacions que es podien fer. 
 
El Sr. Grau diu que no és cert  
 
L’alcaldessa aclareix que les al·legacions que es podien fer van decidir no fer-les. 
 
El Sr. Grau diu que el cap dels Serveis Tècnics ho pot explicar millor. 
 
L’alcaldessa diu que no i dóna la paraula a la Sra. Cuadra 
 
La Sra. Cuadra diu al grup de Cubelles Si Es Pot que no entén com ha dit que com 
baixa la natalitat no cal construir l’institut i fem instituts a les escoles de primària; que 
l’equip de mestres de les escoles de primària estan totalment en contra d’aquesta idea, 
que és precisament dels partits que Sí Es Pot anomenen “de dretes”. 
 
Seguidament, diu que el Sr. Grau té raó quan diu això del Departament Territorial però 
que també és cert que en una Junta de Govern en la qual CiU no hi formava part, van 
decidir no presentar al·legacions a la denegació i, per tant, acabar amb el procés, 
perquè avui el que s’està fent és tornar a començar. Afegeix que recorda la sorpresa 
de l’arquitecte municipal perquè no va ser informat d’aquesta carta dient que el procés 
quedava paralitzat, igual que els dos regidors de CiU.  
 
L’alcaldessa demana a la secretària si pot donar fe del que ha dit la Sra. Cuadra. 
 
La secretària diu que dóna fe del que són expedients administratius. Que el que pot 
constatar és que es va aprovar inicialment i provisionalment pel Ple per unanimitat, va 
anar a la Comissió d’Urbanisme, hi havia uns defectes tècnics esmenables i la manca 
de justificació de l’interès públic referida al compromís del departament 
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d’Ensenyament; que contra aquest acord es van presentar unes al·legacions a través 
d’un escrit de l’alcaldia que, després no es van portar a ratificar pel Ple perquè a través 
d’un acord de Junta de Govern Local es va acordar desestimar la presentació d’aquest 
recurs.   
 
El Sr. Grau diu que en aquest procés no hi havia, perquè no era necessari, informe 
jurídic. Ratifica que va ser així però que aquestes al·legacions no modificaven res de 
les incògnites urbanístiques que van provocar el rebuig de l´aprovació definitiva ja que  
l’únic que feien era carregar contra la decisió del Departament d’Ensenyament i contra 
el Departament d’Urbanisme i diu que el que hauríem de contestar és què modificaven 
aquestes al·legacions, en l’àmbit urbanístic i en l’àmbit de l’Institut, i qui proposava 
aquestes modificacions. 

El Sr. Tribó diu que estan a favor d’una escola-institut però que creuen que l’obra ha 
d’estar adaptada a la realitat demogràfica, geogràfica, la ubicació i de  risc d’inundació. 

La Sra. Pérez diu que no considera turística la visita de la directora dels Serveis 
Territorials i respecte el tema de la baixa natalitat comenta que ho hauria de dir la 
Generalitat i que han de veure unitat per part nostra. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 del PPCC, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC), 1 vot en 
contra de Guanyem Cubelles i 2 abstencions de Cubelles Sí Es Pot. 

L’alcaldessa agraeix el suport a les propostes. 

REGIDORIA D’URBANISME 

10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 03/2013 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE 
CUBELLES, QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE L’ACORD DE LA 
COMISSIÓ TERRRITORIAL D’URBANISME D’11 DE FEBRER DE 2016 
 

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2015, 
acordà aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal núm. 03/2013, consistent en la modificació d’usos en sòl no urbanitzable, i 
trametre els documents i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
En data 19 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 2016/1722, comunicació de 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en sessió de 11 
de febrer de 2016, pel qual es resolia suspendre l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles 03/2013, 
consistent en la modificació d’usos en sòl no urbanitzable fins que no es presenti un 
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text refós que incorpori les prescripcions indicades a l’esmentat acord. 
 
Vist el Text refós de la Modificació puntual núm. 03/2013 del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Cubelles, redactat pels Serveis Tècnics Municipals i que 
incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe de Secretaria  10/2016, de data 9 de juny. 
 
Atès el que determina l’article 96 del TRLUC, redactat de conformitat amb l’article 
38 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació a la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de juny de 2016. 
 
D’acord amb els articles 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

 
ACORDS: 

 
Primer- Aprovar el  Text refós de la Modificació puntual núm. 03/2013 del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Cubelles, consistent en la modificació d’usos en sòl 
no urbanitzable, redactat pels Serveis Tècnics Municipals i que incorpora les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, adoptat en sessió 
de 11 de febrer de 2016, el qual s’adjunta al present acord com annex, formant-ne 
part a tots els efectes. 
 
Segon.-  Inserir edicte de l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual núm. 
03/2013 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, tauler d’edictes de la corporació i la web municipal. 
 
Tercer.- Trametre els documents i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si escau. 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2015, acordà 
aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
núm. 03/2013, consistent en la modificació d’usos en sòl no urbanitzable, i trametre els 
documents i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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En data 19 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 2016/1722, comunicació de l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en sessió de 11 de febrer 
de 2016, pel qual es resolia suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles 03/2013, consistent en la modificació 
d’usos en sòl no urbanitzable fins que no es presenti un text refós que incorpori les 
prescripcions indicades a l’esmentat acord. 
 
Vist el Text refós de la Modificació puntual núm. 03/2013 del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Cubelles, redactat pels Serveis Tècnics Municipals i que incorpora les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe de Secretaria  10/2016, de data 9 de juny. 
 
Atès el que determina l’article 96 del TRLUC, redactat de conformitat amb l’article 38 
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació a la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de juny de 2016. 
 
D’acord amb els articles 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el  Text refós de la Modificació puntual núm. 03/2013 del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Cubelles, consistent en la modificació d’usos en sòl no 
urbanitzable, redactat pels Serveis Tècnics Municipals i que incorpora les prescripcions 
de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, adoptat en sessió de 11 de febrer de 
2016, el qual s’adjunta al present acord com annex, formant-ne part a tots els efectes. 
 
Segon.-  Inserir edicte de l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual núm. 
03/2013 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, tauler d’edictes de la corporació i la web municipal. 
 
Tercer.- Trametre els documents i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si escau. 
 

El Sr. Ardila explica els antecedents de l´expedient i els canvis introduïts arrel de la 
petició de la Comissió d´Urbanisme.  
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La Sra. Martínez diu que en aquest punt han donat suport perquè obre la porta a un 
sector que a dia d’avui no tenim. Seguidament, diu lamentar el fet que l’Ajuntament tenia 
constància per registre d’entrada des del mes de febrer, que s’han suspès plens, i creuen 
que és una llàstima que s’hagi retardat. 

El Sr. Pérez diu que van votar favorablement aquest punt perquè pensen que és una font 
de creació de riquesa per al municipi, que hi hagi cases rurals, rehabilitació de masies, 
etc...però que els ha sobtat que hi hagin tants articles esmenats. 

El Sr. Tribó diu que es tracta d’una zona no urbanitzable, catalogada com a hàbitat 
d’interès comunitari de caràcter prioritari; que és un espai de protecció especial que 
s’integra dins l’inventari de zones humides de Catalunya, ubicat a la zona de cria de 
l’àliga cuabarrada, que és una espècie protegida, i consideren que aquesta actuació pot 
acabar pertorbant o alterant l’hàbitat d’aquesta au.  

El Sr. Grau diu que volen tirar endavant la proposta, i demanen que s’atengui la petició 
de realització del catàleg de masies i cases rurals com a una eina per ajudar a tirar 
endavant aquests processos.  

El Sr. Ardila, en relació al tema de l’àliga, explica que es recull que no es pot fer cap 
tipus de nova construcció en tota aquesta zona perquè estaria afectant l’àliga. En relació 
al tema del catàleg, diu que va ser una de les consultes que ell va fer al cap de serveis 
tècnics, i que li va comentar que el nombre de masies és petit però que el cost de fer el 
catàleg és important, uns 30.000 euros aproximadament. No obstant, afegeix que ho 
tindran en compte i ho recolliran per al proper pressupost, si és possible. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor (3 d’UC-11 RCAT, 2           
d’ ERC-AM, 1 del PSC, 2 del PPCC, 2 de CIU, 1 de Cubellencs-FIC i 1  de Guanyem 
Cubelles), 3 abstencions (1 d’ICV-E, 1 del Sr. Écija del PSC i 1 del Sr. Hugué d’UC-11 
RCAT), i  2 vots en contra de Cubelles Sí Es Pot. 
 

El Sr. Écija explica que el motiu de la seva abstenció és per l’afectació personal al viure 
en una zona rústica. 

 
11.- ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha  
 
IV. PART DE CONTROL  
 
12.- MOCIONS  
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12.1.- MOCIÓ SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES I ELS 
DESNONAMENTS QUE PROMOUEN ELS BANCS EXECUTANT HIPOTEQUES 
QUE VAN SER TRANSFERIDES A FONS DE TITULITZACIÓ, QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL ICV-E 

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 
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d’emprar altres vies, com a ampliacions 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 
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, 
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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 
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.  

El Sr. Pineda explica la moció i en demana el vot favorable. 

La Sra. Martínez diu que el que demana la moció és el que pertoca però que els 
hagués agradat que s’hagués contemplat una hora setmanal del departament de 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament per a donar suport al ciutadà que es trobi desorientat. 

El Sr. Pérez felicita els activistes socials per la seva tasca. Diu que encara s’estan 
patint els efectes de la bombolla immobiliària perquè l’any 2015 es van dur a terme 
30.334 execucions hipotecàries de primer habitatge, 83 diàries. Afegeix que a 
Cubelles, segons l’IDESCAT, hi ha prop de 1.700 habitatges buits i no hi han 
habitatges socials, per la qual cosa creu que cal començar a treballar en aquest sentit. 
Manifesta que s’ha d’aplicar el que s’aprova als plens, com la moció del 2014 per a 
multar els bancs que no posen els seus habitatges buits en lloguer social. 

La Sra. Cuadra indica que el seu vot serà favorable però que no entraran a debatre 
l’esmena perquè els ha entrat avui al migdia i no han tingut temps ni de llegir-la.  

La Sra. Boza manifesta el seu respecte envers els afectats però vol fer constar que no 
votaran la moció perquè a l’anterior Ple la van deixar sobre la taula, igual que d’altres 
partits, i a la sortida del Ple va ser increpada per l’entitat que feia la petició i creu que 
tots els partits mereixen el mateix respecte i que no hi hagut una denúncia expressa a 
través del regidor d’ICV. 

El Sr. Tribó demana la lectura de l’esmena presentada pel seu partit, tal i com 
estableix l’article 21.2 del ROM. 

La secretària llegeix l’esmena que diu el següent: 

“ESMENA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CUBELLES, SÍ ES POT RELATIVA 
A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-E  CUBELLES “SOBRE 
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LES TITULATIZACIONS I ELS DESNONAMENTS QUE PROMOUEN ELS BANCS 
EXECUTANT HIPOTEQUES QUE VAN SER TRANSFERIDES A FONS DE 
TITULARITZACIÓ” 
 
Albert Tribó Ramírez, Portaveu i Regidor del Grup Polític municipal Sí Es Pot a 
Cubelles a l’empara del que disposa l’apartat 3 de l’article 23 del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Cubelles, presenta per la seva discussió i aprovació 
l’Esmena relativa a la moció que presenta el grup municipal ICV Cubelles; per 
l’aprovació de la modificació, si s’escau, “Sobre les titulatizacions i els desnonaments 
que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de 
titularització”. 
 
A fi i efecte d’aprovar la dació en pagament; coresponsabilitzar a les entitats financeres 
en la vivenda pública de lloguer; garantir que no es tallin els subministraments bàsics a 
families vulnerables i facilitar l’emancipació juvenil; incrementar substancialment de la 
partida del pressupost sobre benestar social; duar a terme la lluita proactiva contra la 
desocupació i contra les situacions de pobresa severa i d'exclusió social; impulsar del 
lloguer social de pisos buits d'entitats financeres; lluitar contra els desnonaments de 
primers habitatges i cerca de solucions habitacionals alternatives, així como lluitar 
contra la pobresa energètica i de subministraments bàsics proposem les següents 
esmenes. 
 
Afegir els punts assenyalats amb els números “SETÈ.-“ fins al  “ONZÈ.-“ : 
 
-SETÈ: Proposar al govern central una reforma legislativa de l’article 105 de l’actual 
Ley Hipotecaria i de l'article 1.911 Codi Civil i la resta de la legislació aplicable a fi  
d’establir, a benefici del deutor, que només es pugui reclamar el deute contra els béns 
hipotecats, de manera que s'exclogui la responsabilitat patrimonial universal de les 
famílies i persones deutores en execucions de primera vivenda. 
 
-VUITÈ.- Proposar al govern central una reforma legislativa de l’article 140 de l’actual 
Ley Hipotecaria a fi i afecte de que aquest article resulti d’aplicació obligatòria, en tot 
casi, i sense que calgui pacte exprés, a benefici del consumidor i/o usuari persona 
física particular, de manera que s'exclogui la responsabilitat patrimonial universal de 
les famílies i persones físiques de primera vivenda. 
 
Aprovar la dació en pagament; coresponsabilitzar a les entitats financeres en la 
vivenda pública de lloguer; garantir que no es tallin els subministraments bàsics a 
famílies vulnerables i facilitar l’emancipació juvenil 
 
NOVÈ.- Conforme a l’article 24 de ROM, aprovar els següents acords: 
 
9.1.- Donar compliment al que disposa el punt 3 de l’article 6 de la Llei 24/2015, del 
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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”.  
 
9.2.- 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 re allotjament 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”. 

9.3.- 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.  
 
9.4.- 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. 
9.5.- L’adhesió i/o recolzament de l’Ajuntament de Cubelles a la Llei 25 d’Emergència 
Social. 
 
9.6.- 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 
energètica a Cubelles. 
 
9.7.- 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. 
 
DÈCIM.- Conforme a l’article 24 de ROM, aprovar els següents acords: 
 
10.1.- Declarar a aquest consistori (com a client, estalviador o inversor) compromès 
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amb la banca ètica.  
 
10.2.- Assolir el compromís de contractar tant en productes com en prestació de 
serveis amb la banca ètica (Coop57; Fundación FIARE  (Fundación Inversión y Ahorro 
Responsable); Triodos Bank; Oikocredit etc.) i les financeres ètiques els nous negocis, 
obligacions i/o contractes productes financers d'estalvi, d'inversió, dipòsits, préstecs, 
de productes i serveis financers, de moviments bancaris d'ingressos, pagaments, 
operacions de préstec, endeutament i de tot tipus que dugui a terme l’Ajuntament de 
Cubelles o les empreses municipals o mixtes en que hi participi. 
 
10.3.- Assolir el compromís de no renovar els pactes contractuals amb la banca amb la 
banca tradicional i convencional i, en tot cas, procurar canviar, subrogar, substituir i 
novar contractualment aquells contractes ja en vigor amb la banca tradicional i 
convencional, tant bon punt els pactes contractuals ho permetin, a fi i efecte de 
convertir-los, novar-los i substituir-los per obligacions i contractes amb la banca ètica i 
les financeres ètiques. 
 
10.4.- En qualsevol cas, deixar de treballar i/o de contractar amb els bancs i entitats 
financeres que duguin a terme procediments hipotecaris i/o d’impagament de lloguers 
que finalitzin, o puguin finalitzar, en desnonaments o llançaments de persones 
individuals o de famílies. 
 
10.5.- L’Ajuntament de Cubelles promourà, recolzarà, difondrà i donarà reconeixement 
entre els ciutadans, les empreses, els/les autònoms,  les entitats i les cooperatives de 
Cubelles els beneficis, avantatges i qualitats de la banca ètica, les financeres i les 
cooperatives ètiques de serveis financers.  
10.6.- Comunicar, als oportuns efectes, a la Plataforma Finançament Ètic i Solidari 
(FETS) aquesta moció.  
 
ONZÈ.- Aprovar els següents acords: 
 
11.1. Augmentar els recursos de les oficines d’habitatge perquè puguin prevenir els 
desnonaments i fer l’acompanyament de les famílies afectades. Aquest servei 
impulsarà un procediment de negociació amb els propietaris de l’habitatge en qüestió 
amb l’objectiu d’aconseguir un lloguer social que impedeixi el desnonament. 
 
11.2.- Establir una taula de negociació amb entitats financeres, fons voltors i grans 
propietats per aconseguir que les famílies que no tenen manera d'assumir el pagament 
de la hipoteca o del lloguer puguin quedar-se a casa seva en règim de lloguer social. 
El consistori denunciarà públicament les entitats financeres, els fons voltors i les grans 
propietats que no es mostrin favorables a la negociació i estudiarà altres mesures de 
pressió, com ara deixar d’operar amb les entitats bancàries en qüestió. 
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11.3.- Aplicar el dret de tempteig i retracte en les transaccions d’habitatges hipotecats 
on viuen famílies en situació de vulnerabilitat, tal i com preveu el Decret Llei 1/2015 de 
24 de març. 
 
11.4.- Garantir suport, atenció i seguiment a les petites propietats que es vegin 
afectades per impagaments de lloguer. L’Ajuntament estudiarà els motius 
d’impagament i en el cas que es tracti de dificultats econòmiques justificades promourà 
el lloguer social de l’habitatge i intervindrà perquè la propietat no es vegi afectada, 
establint ajudes al pagament del lloguer. 
 
11.5.- En cas de no poder aturar el desnonament es garantirà un reallotjament 
adequat. Es treballarà per ampliar el parc d’habitatge social mitjançant mesures com 
les multes als pisos buits en poder dels bancs, la construcció d’habitatge de lloguer 
social.”  
 

El Sr. Tribó diu que estem vivint una situació límit i que cal prendre mesures; afegeix 
que el regidor que presenta la moció no va votar a favor ni de la moció sobre pobresa 
energètica ni de la de banca ètica i que el que ara està fent el Sr. Pineda és aprofitar 
un conflicte intern de la seva agrupació i/o de Podemos per a posar-se la medalla de 
que té sensibilitat social, ja que va a la desesperada donat que el seu partit ha passat 
de quatre a un regidor. 

El Sr. Pineda diu que ell va assistir a una xerrada sobre titulitzacions i que per això ha 
presentat aquesta moció que està oberta a que tots els grups polítics la votin. Afegeix 
que estan al govern per a treballar per Cubelles i que ell no té cap problema amb els 
vots que va obtenir el seu partit, que potser és el Sr. Tribó qui té el problema ja que 
s’ha abstingut en tots els altres punts malgrat la importància que tenen per al municipi, 
com és el cas de l’institut. 

La Sra. Martínez troba lamentable i vergonyós que a costa de persones que pateixen 
el Sr. Tribó parli en clau política i d’eleccions. Considera que, a  més, aquesta esmena 
és un manifest d’intencions molt ambigu. 

El Sr. Écija creu que no es tracta d’una esmena sinó d’una moció i proposa modificar 
el  punt quart de la moció en el sentit d’incloure-hi també les entitats financeres que no 
tinguin sucursals al  nostre municipi. 

El Sr. Macià considera que s’hauria de fer el mateix cas a les no aprovades ja que el 
Sr. Tribó – diu - del punt 7è al punt 11è ha fet copia i enganxa de les mocions que ja 
va presentar anteriorment sobre pobresa energètica i banca ètica i que van ser 
desestimades per aquest consistori. 
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El Sr. Tribó diu que vergonyós i lamentable és la “perorata” de la Sra. Martínez que 
només intenta inflamar el públic present; que l’esmena està plena d’articulat no com 
les que presenta Cubellencs; que és altament social i que la Sra. Martínez es retrata 
no votant-la a favor. Seguidament, quant a la intervenció del PSC pregunta per què 
consideren que no es tracta d’una esmena quan el ROM no limita. Afegeix que el que 
estan intentant els demés grups és carregar-se a Podemos i perjudicar la seva 
agrupació i diu que el grup que voti a favor de la moció i en contra de l’esmena delata 
quina és la seva política social real i que les mocions aprovades s’han de complir. 
Finalment, diu que el copia i enganxa el fa amb mocions presentades per ells mateixos 
i no per uns altres. 

La Sra. Martínez diu que qui ha quedat retratat és el Sr. Tribó amb la seva intervenció 
i que no té cap informe jurídic que avali els punt 10.3 i 11.2 de l’esmena. 

La Sra. Cuadra troba una falta de respecte que els arribi una esmena tan llarga el 
mateix dia del Ple al migdia perquè no tenen temps de debatre-la ni de treballar-la 
tenint en compte que fa un mes aquesta moció ja estava al Ple. Afirma que es retraten 
en els vots perquè volen un institut a Cubelles, que les entitats que tiren endavant la 
festa major tinguin les subvencions, que es comprin contenidors, que hi hagi un 
correcan etc. 

El Sr. Macià diu que no li admet al Sr. Tribó que li doni lliçons de benestar social; que 
ell porta la regidoria de Benestar Social a Cubelles i la Sra. Cuadra al Consell 
Comarcal i reitera que quan una moció està desestimada no pot intentar tornar-la a 
presentar de nou. 

Es sotmet a votació l’esmena i no s’aprova per 2 vots a favor de Cubelles Sí Es Pot, 
5 abstencions (2 del PSC, 2 del PPCCC i 1 de Guanyem Cubelles) i 10 vots en contra 
(4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC) 

El Sr. Grau argumenta el motiu de l’abstenció en l’esmena i en la moció explicant que 
el PSC i CIU van entrar un escrit a la Junta Electoral demanant la retirada de les 
mocions de caràcter polític en plena campanya electoral i que la resolució de la Junta 
ha dit que no hi ha lloc a la suspensió del Ple, cosa que no havien demanat, ja que 
només es limitaven al tema de les mocions. Afegeix que demà farà arribar el seu escrit 
i el de la Junta per a que s’incorporin a l’Acta i quedi clar quines eren les intencions. 

La Sra. Boza indica que hagués estat interessant que, al marge del dictamen de la 
Junta Electoral, s’hagués acordat entre els regidors a la Comissió Informativa que les 
de caire polític s’anul·lessin per a aquest Ple. 

El Sr. Hugué vol aclarir que té l’escrit que van presentar aquests grups a la Junta 
Electoral i que a més de demanar el tema de les mocions també van fer el mateix amb 
el de l’institut, cosa que considera que es podien haver estalviat. 
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L’alcaldessa explica que en apliació de l´article 26 del Reglament de Participació 
Ciutadana, s´ha concedit permís per intervenir en aquest punt a la Sra. *** , que parla 
en representació de “Hipotecados Activos”. 

Seguidament, es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-
11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot,  2 de CIU, 1 de 
Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 2 abstencions del 
PPCC. 

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Grau, el Sr. Mudarra i la Sra. Soler. 

12.2.- MOCIÓ MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES LLARS D’INFANTS 
PÚBLIQUES DE CUBELLES PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM 
CUBELLES 

A Cubelles bona part dels serveis públics estan en mans d'empreses privades, entre 
elles la gestió de les dues llars d'infants, la Draga l’Estel. 
 
Durant aquest 2016 finalitza la concessió de les llars amb l’ empresa Clece, filial de la 
constructora ACS  presidida per Florentino Pérez. 
 
A Guanyem Cubelles creiem que s'ha d'aprofitar la finalització d'aquest contracte amb 
Clece per municipalitzar la gestió de les llars. 
 
Ja és hora de canviar de model de gestió, que el projecte educatiu deixi de basar-se 
en els resultats econòmics d'una multinacional i sigui un model obert, social, proper i 
de millor qualitat. 
 
Estem convençuts que la municipalització de les llars d'infants farà que millori més 
encara aquest servei, ja que els beneficis empresarials que abans anaven a les 
butxaques dels accionistes ara es podran revertir en millorar el servei educatiu dels 
nostres fills i filles; ja sigui millorant instal·lacions, materials, condicions laborals de les 
treballadores o fins i tot baixar el preu de les quotes. 
 
Municipalitzar les llars d'infants no és nou, a Catalunya molts pobles i ciutats estan 
optant per recuperar la gestió, i tots arriben a la mateixa conclusió; només recuperant-
lo es pot avançar cap a una gestió més democràtica, més transparent, de més qualitat 
i    que repercuteixi en la millora del servei que s'ofereix a la ciutadania. 
 
L'ajuntament no es pot oblidar de les treballadores de les llars i en el procés de 
municipalització s'ha de comptar amb elles. S'han de buscar fórmules per a que totes 
aquelles treballadores que vulguin continuar exercint la seva feina a les llars 
municipalitzades de Cubelles, es puguin subrogar, i ho puguin fer com a mínim en les 
mateixes condicions laborals que tenien abans de la municipalització. 
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L'ajuntament de Cubelles té una oportunitat única per a que la gestió de les llars 
d'infants torni a mans públiques, no és un camí ni curt ni fàcil, però si hi ha voluntat 
política es pot dur a terme. 
 
Guanyem Cubelles insta al Ple Municipal a donar aquest pas, i avançar en 
l'apoderament col·lectiu, ja que controlant la gestió del servei ens permet fer-ho de 
manera transparent i democràtica, garantint els drets de usuaris i treballadores per 
sobre de l'obtenció de beneficis per part de l’empresa privada. 
  
Per aquest motius es proposa al ple municipal els següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Fer un estudi tècnic i jurídic que valori quins son els passos a seguir per 
part de l'ajuntament de Cubelles a l'hora de municipalitzar la gestió de les llars d'infants 
públiques del nostre municipi. 
 
SEGON.- L'estudi jurídic contemplarà fórmules per a poder subrogar les treballadores 
de la Draga i l'Estel, i que puguin continuar exercint la seva feina a les llars 
municipalitzades. 
 
TERCER.- Una vegada l’estudi tècnic i jurídic estigui finalitzat, l’ajuntament de 
Cubelles l’analitzarà, valorarà i posarà en marxa els mecanismes necessaris per 
gestionar directament les llars d'infants públiques de Cubelles. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Mudarra 
 
El Sr. Pérez diu que, a Cubelles, bona part dels serveis públics com són el servei 
d’aigua, la recollida de brossa, neteja de carrers, manteniment d’enllumenat o la gestió 
de les dues llars d’infants estan en mans d’empreses privades i considera que la gestió 
l’hauria de fer directament l’Ajuntament perquè aquests serveis no han de ser un 
negoci.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau 
 
Continua dient que al 2016 finalitza la concessió de les llars i que s’hauria d’aprofitar 
per a municipalitzar-ne la gestió; considera que d’aquesta manera milloraria el servei 
perquè els beneficis empresarials que abans anaven a les butxaques dels accionistes 
es podrien revertir en el servei educatiu millorant instal·lacions, materials, condicions 
laborals de les treballadores o fins i tot baixant el preu de les quotes. Afegeix que no 
es pot prescindir de les treballadores de les llars perquè són una peça clau i que s’han 
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de buscar les fórmules per a que puguin continuar exercint la seva feina. Per tot 
l’exposat demana el vot favorable de la resta de grups. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Soler 
 
La Sra. Martínez diu que a Cubellencs no s’oposen a fer un estudi que els porti a 
veure si realment aquest canvi repercutiria en avantatges o no, però vol puntualitzar 
l’acord tercer, en el sentit d’afegir que si els números demostren que no és avantatjós 
no continuar, perquè seria incongruent començar a caminar en aquest sentit. 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Cuadra i la Sra. Di Stefano. 
 
El Sr. Baraza considera important que aquest estudi es porti a terme abans de 
prendre una decisió i coincideixen amb la Sra. Martínez en l’apunt sobre el punt tercer, 
és a dir que s’executi en funció del resultat; afegeix que si es fa aquesta esmena el 
seu vot serà favorable. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Di Stefano 
 
La Sra. Boza diu que la municipalització és d’una gran transcendència i que no poden 
votar a favor sense l’esmena del punt tercer. 
 
El Sr. Tribó considera que aquesta moció s’hauria d’haver fet com un prec. Quant al 
punt segon diu que caldria haver valorat a priori què passa amb aquestes treballadores 
perquè el concepte de subrogar-les és erroni, diu, ja que si el servei es municipalitza  
la Llei de la funció pública no permet que siguin funcionàries. En relació al tercer punt, 
diu que estableix que serà l’Ajuntament qui valorarà i que el Sr. Pérez no ha tingut en 
compte que el PAM de l’equip de govern no contempla la municipalització. Conclou 
dient que, malgrat les carències de la moció, hi votaran a favor per ideologia. 
 
El Sr. Écija diu que tal i com està la moció no la votaran a favor i proposa dues 
esmenes: la primera, suprimir la frase de l’acord tercer “posarà en marxa” i la segona 
que la redacció de l’acord primer sigui la següent: “Fer un estudi tècnic, jurídic i 
econòmic per analitzar el model de gestió, la situació actual en la que estem i quin 
efecte tindria en el pressupost la municipalització de la gestió de les llars d'infants 
públiques del nostre municipi.” 
 
La Sra. Pérez diu que ha quedat palesa la complexitat del tema; que són bones idees 
però que les idees valen diners i que la gestió per part de l’Ajuntament de les llars 
d’infants vol dir personal i vol dir diners, coses que han de venir d’estudis favorables i 
neutrals, com bé s’ha dit. Afegeix que ara ja no hi ha tants diners per a assumir des 
dels Ajuntaments cadascun dels infants escolaritzats a les llars degut a la situació de 
la Generalitat. Considera que seria positiu fer els estudis i deixar sobre la taula la 
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moció fins a disposar dels informes tenint present, també, la davallada de 
l’escolarització a les dues llars del municipi. 
 
El Sr. Mudarra diu que no entén per què no pot haver-hi un model obert, social, 
proper i de millor qualitat sense municipalitzar, de la mateixa manera que a data d’avui 
les llars estan garantint els drets d’usuaris i treballadors. Continua dient que està 
d’acord amb les propostes de modificació fetes per la resta de grups i en deixar el punt 
sobre la taula per a fer un estudi profund de la situació. Finalment demana al Sr. Pérez 
que tingui més cura amb el seu llenguatge i que no parli de barracons tercermundistes 
a l’Institut ja que ell mateix hi ha treballat durant dos anys i ha tingut calefacció i aire 
condicionat i no es pot comparar amb escoles com les de Gàmbia o Senegal on també 
hi ha tingut l’oportunitat de treballar. 
 
El Sr. Pérez puntualitza que quan parla de l’Ajuntament, parla de tots els grups i no 
només de govern. Quant a les treballadores, afirma que si depenen d’una empresa 
privada les poden fer fora, aspecte sobre el qual es vol fer la consulta tècnica. 
Respecte als diners, diu que al pressupost prorrogat ja hi han unes partides per a les 
llars d’infants, que ja s’està pagant i que el benefici industrial que l´ajuntament s´ 
estalviaria municipalitzant podria revertir en el servei. Conclou dient que estan d’acord 
en que es faci l’estudi i una vegada analitzat en comissió, es decideixi entre tots i totes 
quin és el millor camí. 
 
L’alcaldessa diu que li sorprèn que Guanyem només faci que demanar coses però 
després ho voti tot en contra, com és el cas del pressupost. 
 
El Sr. Pérez diu que si es fan les esmenes proposades no cal deixar-ho sobre la taula. 
 
El Sr. Ardila diu que s’ha d’anar en compte amb el tema de les treballadores, que es 
contempla a l’acord segon. 
 
El Sr. Baraza diu que l’acord segon queda condicionat a la modificació dels acords 
primer i tercer. 

La Sra. alcaldessa proposa deixar un únic punt que digui “fer un estudi tècnic, jurídic, 
econòmic i laboral” i eliminar els punts segon i tercer. 

El Sr. Écija diu que la Diputació té gent molt especialitzada en el tema. 

La Sra. Boza diu que també s’hauria d’eliminar el segon paràgraf que diu: “A 
Guanyem Cubelles creiem que s'ha d'aprofitar la finalització d'aquest contracte amb 
Clece per municipalitzar la gestió de les llars”. 
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El Sr. Tribó demana que es consulti l’article 23.3 del ROM, que regula l’esmena, per a 
saber si és adient el que s’està fent amb les esmenes. 
 
La secretària llegeix l’article esmentat pel Sr. Tribó, que diu: “Esmena és la proposta 
de modificació d’un dictamen, d’una proposta d’acord o d’una moció proposada per un 
portaveu d’un grup polític o regidor/a mitjançant escrit adreçat a l’Alcaldia, a través del 
Registre General de la Corporació, amb una antelació mínima de 24 hores a l’inici de 
la sessió en que s’hagi de tractar l’esmentat assumpte”. 
 
El Sr. Grau diu que el ROM no pot superar el rang normatiu de la Llei. 
 
L’alcaldessa proposa votar deixar-ho sobre la taula 
 
La Sra. Pérez diu que no cal esperar a que entri al Ple del mes que ve per a començar 
a fer l’estudi i pren aquest compromís. 
 
Es sotmet a votació deixar la moció sobre la taula amb el compromís del govern 
d’iniciar l’estudi econòmic i s’aprova per 12 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 
1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 del PPCC i 1 del Sr. Baraza de CIU), 1 vot en contra de 
Guanyem Cubelles i 3 abstencions (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda 
 
12.3.- MOCIÓ PER LA UTILITZACIÓ DELS PATIS FORA DE L’HORARI ESCOLAR 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SÍ ES POT 

Atès que als parcs del centre de Cubelles no es pot practicar jocs de pilota o bicicleta 
en bones condicions i que els infants i els joves es troben sense espais adequats per 
poder jugar. 
 
Atès que els patis de les escoles queden desocupats durant les vacances i els caps de 
setmana. 
 
Atès que el sistema neoliberal tendeix a la privatització dels espais públics i que cada 
cop és més difícil trobar espais que no siguin només de pas o de consum. 
 
Atès que l’actual estat de situació no dóna solució a les necessitats d’oci i/o esport de 
les nenes i els nens en situació de pobresa o en risc de situació de pobresa. 
 
Atès que l’obertura dels patis de les escoles significa entendre l’espai públic d’una altra 
manera. Aquestes mesures ajudaran a aconseguir que els recintes escolars 
esdevinguin espais de joc, de trobada, de convivència i per tant es contribuirà a 
millorar els usos del temps de la ciutadania. Són espais que cal ocupar, compartir i, 
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per tant, cuidar. 
 
Atès que podria esdevenir un instrument de creació i de desenvolupament de 
processos socials i culturals. 
 

Per aquest motius es proposa al ple municipal els següents  

 

ACORDS: 

 
Primer- Demanem que es posin a disposició els patis de les escoles a les famílies i 
entitats com a espai de joc lliure o bé per realitzar activitats esportives, culturals, de 
lleure, etc. Per tal de completar l’oferta d’espais d’ús públic dels quals es disposa 
actualment. I començar amb una prova pilot al pati de l’escola Charlie Rivel a les 
vacances escolars de nadal 2016-2017. 
 
Segon.- Sol·licitar als responsables dels centres educatius de Cubelles les reunions 
necessàries amb l’objectiu de crear les condicions per poder obrir i adaptar les 
instal·lacions a la ciutadania fora de l’horari escolar. 
 
Tercer.- Crear un pla amb el detall dels horaris per garantir una bona utilització 
d’aquests espais. 
 
Quart.- Per arribar aquest acord a la Conselleria d’Ensenyament i als consells dels 
centres escolars cubellencs. 
 
Cinquè- Traslladar els presents acords als centres educatius i a les associacions i 
entitats inscrites al Registre d’associacions d’aquest municipi. 
 
La Sra. Di Stefano explica el contingut de la moció i diu que a altres municipis s’està 
desenvolupant el projecte de patis oberts i que a Cubelles també es va posar en marxa 
al 2014 una prova pilot d’obrir el pati de l’escola Charlie Rivel els diumenges de 10h a 
13.30h, projecte que s’ha prorrogat però que consideren que no és suficient i demanen 
el desenvolupament d’aquesta prova pilot i, per començar, que s’obri també durant 
aquestes vacances de Nadal. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda 

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

La Sra. Martínez diu que no hi ha una proposta concreta per poder-hi donar suport i  
no saben quina repercussió pot tenir a nivell de responsabilitat per a l’ajuntament ni 
com es pot canalitzar la gestió a través de consergeria, vigilància, assegurança per 
mantenir els patis oberts etc., especialment amb un pressupost prorrogat on aquesta 
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despesa no està contemplada. Considera que caldria fer un estudi per valorar si es pot 
dur a terme o no. Seguidament, demana que es corregeixi l’esment a la tendència de 
privatització d’espais públics perquè creu que no existeix a Cubelles, així com la 
relació amb el risc de situació de pobresa. 

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

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

La Sra. Martínez  finalitza dient que s’abstindran perquè hi ha molts aspectes que 
queden oberts. 

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

El Sr. Pérez diu que està d’acord amb Sí es pot que s’han d’anar obrint els patis a 
altres escoles i instituts per tal que la ciutadania pugui fer-ne ús per activitats lúdiques, 
i que s’ha de fer de forma segura amb assegurança i monitors/es; conclou que si es 
respecten aquests aspectes votaria a favor de la moció. 

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

El Sr. Baraza comenta que no hi ha cap espai públic d’aquest tipus que sigui de 
caràcter privat, que les llars d’infants i escoles són de gestió municipal i que, a més, 
existeix un poliesportiu municipal que està a disposició de tothom. Respecte obrir els 
espais de les escoles, indica que podria estar d’acord en que es faci progressivament, 
però que no cal oblidar  que el principal ús d’aquestes instal·lacions  és la docència, la 
qual s’ha de prioritzar, així com les activitats de les AMPAS que tenen dret d’ús 
d’aquestes instal·lacions; diu que cal garantir l’estat en que queden aquests espais un 
cop finalitzat l’ús i que això requereix de recursos econòmics en vigilància i neteja. 
Afegeix que, mentre el pressupost de l’Ajuntament no pugui garantir aquest tipus 
d’accions, s’ha de fer una prova pilot i progressivament anar desenvolupant-ho. 
Finalitza dient que considera que no és viable tant fàcilment i que, per tant, 
s’abstindran al respecte. 

La Sra. Boza diu que s’hi abstindran pels motius que ja s’han comentat en relació a 
les despeses que es requereixen en matèria de vigilància i neteja. 

El Sr. Écija diu que s’hi abstindran perquè aquest tema s’ha de recollir i plantejar en la 
proposta de pressupost, tot i estar d’acord amb el desenvolupament d’aquesta acció. 

La Sra. Pérez considera que els primers usos han de ser educatius, que es necessiten 
diners per neteges i per consergeries, i que, puntualment, hi ha usos d’espais escolars 
per entitats. Comenta que el camí plantejat és erroni perquè on primer s’ha de fer 
arribar la proposta és als consells escolars. 
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La Sra. Boza afegeix que, no només es fan activitats puntualment, que a l’escola Vora 
del Mar s’està fent regularment classes de ball de saló. 

La Sra. Di Stefano diu que vol aclarir que s’està fent a altres municipis de Catalunya i 
esmenta l’exemple de les escoles de Suïssa on es tracten com a un parc més.  

L’alcaldessa diu que la sorprenen aquestes demandes quan no van aprovar el 
pressupost. 

El Sr. Tribó diu que és responsabilitat del govern que l’oposició aprovi el pressupost i 
que si no poden fer acció de govern sense pressupost que dimiteixin o bé que l’aprovin 
per Junta de Govern. 

El Sr. Macià respon que el Sr. Tribó també té l’opció de fer fora l’equip de govern i ser 
nomenat alcalde, amb el vot favorable de l’oposició. 

El Sr. Mudarra diu que no estan en contra del contingut de la moció però que les 
coses s’han de fer bé; que quan va tocar parlar del pressupost en cap moment es van 
fer propostes d’aquest tipus per a incloure-les, que és quan tocava fer-ho. 

Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 7 vots en contra  ( 4 d’UC 11-RCAT, 2 
d’ERC-AM i 1 d’ICV-E), 3 vots a favor (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem 
Cubelles) i 6 abstencions (2 del PSC, 2 del PPCCC, 1 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
12.4.- MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL· BÀSQUET DEL 
PARC DE LA PLAÇA AMADEU VIVES PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SI 
ES POT 

Atès que el camp de futbol-basquet del parc situat entre els carrers Amadeu 
Vives; Nostra Senyora de la Mercè i Eduard Toldrà (instal·lació amb núm. de 
referencia: 0807490019) de la Urbanització Santa Maria de Cubelles, va tenir amb 
gran èxit d'usuaris. 
 
Atès que l ’any 2.009 el camp va ser substituït per un circuit d'educació viaria que 
pràcticament no s'utilitza. 
 
Atès que des de fa anys les activitats formatives i les jornades d'educació viaria de 
les escoles de primària, als alumnes de cicle educatiu des de P3 fins a sisè de 
primària, que són impartides pels agents-monitors del cos la Policia Local de 
Cubelles, (amb la col·laboració del Servei Català del Transit) es duen a terme, no al 
pare d'Amadeu Vives, sinó en circuit tancat a les mateixes escales. 
 
Atès que l'enllumenat pare d'Amadeu Vives es troba malmès i no hi ha llum a tot 
el camí que el travessa. 
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Atès que són moltes les persones (infants, joves i adults) que han manifestat el seu 
desig per reinstaurar un espai per realitzar activitats esportives i més 
concretament, la recuperació del camp de futbol-basquet del parc de la plaça 
Amadeu Vives. 
 
Atès que àdhuc fins i tot infants (com l'lvan i la Laia), en data *, van presentar una 
instancia amb aquesta finalitat. 
 
Atès que als nostres pares no és permesa la practica d'esports amb pilota, en 
períodes en què no hi ha activitat escolar i els infants i joves es troben sense un 
espai adequat per poder-los practicar. 
 
Atès que la practica esportiva suposa una forma de socialització i/o culturització al 
mateix temps que d'esbarjo popular, és per això que es considera obligació de les 
administracions públiques facilitar, en la mesura del possible, la practica esportiva. 
 
Atès que a Cubelles la recuperació del camp de futbol-basquet del parc de la 
plaça Amadeu Vives pot esdevenir un fet molt positiu per tots els ciutadans 
donat que amb la recuperació d'aquest espai el poble guanyaria un recurs que 
completaria l'oferta d'espais d'esport i d'oci. 
 
Atès que aquesta mesura ajudaria a rendibilitzar els recursos existents al poble i 
obrir-los a infants, joves i adults i que pot servir com a instrument per fomentar 
l'esport i la utilització més intensiva deis equipaments. 
 
Atès que aquest servei genera dinàmiques educatives i de lleure, els beneficis del 
projecte són de tipus social i educatiu, especialment per als i nfants i els 
adolescents i joves, que no disposen d'espais per practicar l’esport de forma lliure 
ni d'una oferta suficient de lleure, però també permeten interactuar amb altres 
col·lectius i incidir en les polítiques de cohesió social. 
 
Atès que es convenient ampliar la xarxa d'espais públics de convivència i de 
trobada, així com potenciar la cultura de l'esport deis infants i adolescents i 
dinamitzar les activitats educatives. 
 
Atès que procurem potenciar activitats inclusives extraescolars, la gestió professional 
de cadascuna de les instal·lacions d'esports, d'espais d'oci i cultura, per tal 
·d'aconseguir optimitzar i maximitzar els serveis deis habitants de Cubelles. 
 
Atès que a la zona de Santa Maria manquen espais per la practica de l'esport i que en 
general manquen espais esportius públics al nucli urbà, és per això que el grup 
municipal a Cubelles (GPM) Sí Es Pot  presenta a aquest ple la proposta de moció per 
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la recuperació del camp de futbol-bàsquet del parc de la plaça Amadeu Vives a fi i 
efecte de fomentar la pràctica esportiva no competitiva entre la ciutadania. Per 
aquests motius, proposem l'adopció deis següents, 
 

A C O R D S: 
 

PRIMER.· Dur a terme les iniciatives administratives i de contractació pública 
necessàries per tal d'executar un projecte urbanístic mitjançant el qual es 
procedeixi a substituir l 'actual circuit d'educació viària per un camp de futbolbàsquet 
al parc de la plaça Amadeu Vives. 
 
SEGON.- Dur a terme les iniciatives administratives i de contractació pública 
necessàries per tal d'executar un projecte mitjançant el qual es procedeixi a arreglar 
completament l'enllumenat públic del parc de la plaça Amadeu Vives.  
 
TERCER.- Dur a terme les iniciatives administratives i de contractació pública 
necessàries per tal d'executar un projecte mitjançant el qual es procedeixi a 
habilitar una zona de waters al parc de la plaça Amadeu Vives habilitat per a les 
mascotes canines, delimitats per tanques i amb paviments tous. 
 
QUART.- Traslladar els presents acords a l'AA.VV. de la Urbanització Santa Maria 
de Cubelles. 
 
El Sr. Tribó explica que abans aquest parc s’utilitzava com a camp de futbolbàsquet i 
funcionava correctament i que ara han detectat que ningú utilitza aquest espai, 
convertit en un parc d’educació viària; que quan la policia local dóna classes 
d’educació viària ho fa a les escoles i no en aquest espai. Afegeix que hi ha un 
centenar de nens i adolescents que volen que aquest parc sigui un camp de futbol-
bàsquet, per no haver d’anar a l’extraradi a jugar i en conseqüència, demana 
l’aprovació d’aquesta moció per considerar que és una necessitat d’un col·lectiu que 
requereix especial protecció, com són els joves, adolescents i infants que tenen dret a 
fer esport. Afegeix que, com diran que no hi ha pressupost, demana que utilitzin els 
instruments per a  tenir pressupost i l’aprovin per Junta de Govern. 
 
La Sra. Martínez diu que el seu grup votarà no a aquesta moció per dos motius: 
perquè considera que no pot ser que els espais públics vagin en la direcció del polític 
de torn i perquè els ho han demanat els veïns que – considera - són els que han de dir 
com volen que s’utilitzi aquest espai públic. 
 
A continuació llegeix l’escrit de l’Associació de Veïns de Santa Maria dirigit a l’Alcaldia i 
al conjunt de grups polítics en el que – diu - defensen el parc actual i sol·liciten el 
compliment per part de l’Ajuntament de Cubelles dels acords i respecte als projectes 
realitzats al parc de Santa Maria per a la seva configuració actual. A continuació,  
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demana que s’adjunti còpia d’aquest escrit al Ple, i demana que no es tingui el costum 
de fer propostes sense abans haver parlat amb el veïnat.  
 
El Sr. Pérez diu que la presentació d’aquesta moció els ha causat molts dubtes perquè 
no hi eren la legislatura passada i perquè no sabien l’opinió del veïnat ni el motiu 
d’haver deixat de ser un camp de futbol-basquet. Seguidament, considera essencial 
consultar als veïns abans de prendre aquest tipus de decisions.  
 
La Sra. Boza diu que no ha tingut l’oportunitat de parlar amb els veïns de Santa Maria, 
però que ha viscut en aquesta urbanització i que l’únic amb que coincideix d´aquesta 
moció i que té raó el Sr. Tribó és que el circuit d’educació viària no es fa servir i que es 
podria donar a aquest espai una altra activitat. Explica que el seu vot serà l’abstenció.   
 
El Sr. Écija diu que quan aquest parc era camp de futbol-bàsquet va generar molts 
problemes amb els veïns; que no entén l’acord quan no s’ha parlat amb els veïns, i 
que no entén per què un tema que ja està resolt amb els veïns ara es porta en contra 
dels mateixos. 
 
El Sr. Maciá diu que el govern no està parat perquè s’han acordat inversions després 
de parlar amb tots els grups, inclòs el seu. Comenta que si no han aprovat el 
pressupost per Junta de Govern és perquè no han volgut fer-ho atès que són un 
govern de diàleg i consens, i que si ho haguessin fet haguessin estat titllats de 
dictatorials. Afegeix que està d’acord amb tots els regidors/es que han parlat i 
considera que el més apropiat seria, en la línia de l’opinió del Sr. Pérez, que aquest 
espai estigui destinat al col·lectiu de joves i infants alhora que no afecti al descans i 
convivència amb els veïns, conjugant ambdós interessos. Diu que el govern es 
compromet a parlar amb l’Associació de Veïns, la qual ha demanat intervenir al Ple 
però no és possible atès que, d’acord al Reglament de Participació Ciutadana, aquesta 
petició s’ha de fer amb un mínim de 48 hores d’antelació a la sessió plenària. Proposa 
dur a terme un procés de participació ciutadana mitjançant la consulta al Consell de 
Barris. 
 
El Sr. Hugué diu que com a regidor responsable de la gestió dels parcs, voldria 
comentar que quan es va donar la problemàtica es va solucionar d’aquesta manera, i 
considera que ara la via és el diàleg amb els veïns i buscar la manera de conjugar el 
descans del veïnat amb el lleure dels infants. D’altra banda, a nivell d’inversions 
necessàries, tenint en compte que fer el canvi que es demana té un cost, diu que no 
està segur de que la prioritat d’aquell parc sigui tornar a l’estat en que es trobava, ja 
que abans hi ha altres temes a resoldre com serien les escorrenties d’aigua i les 
problemàtiques de les zones infantils. Seguidament, proposa, per exemple, mantenir el 
circuit vial i afegir una cistella de bàsquet que no causa tantes molèsties.   
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El Sr. Tribó considera que el canvi efectuat segons el polític de torn, es va fer en el 
seu dia perquè el polític de torn així va voler i que si és un veí té més poder. Respecte 
la consulta als veïns, diu que el programa electoral l’han fet en base a assemblees 
ciutadanes públiques obertes i que, per tant, no poden dir que no han consultat al 
veïnat. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Baraza  
 
Continua dient que el fet de que hi hagi quatre veïns concrets a qui els molesta no vol 
dir que el poble hagi de renunciar a un parc que en el seu dia es va posar amb bon 
criteri i que de cop i volta es va canviar per quelcom que no es fa servir, ja que el 
circuit d’educació viaria és un fracàs per aquell govern que el va posar i ningú ha 
fonamentat el motiu d’aquell canvi.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Baraza 
 
El Sr. Tribó continua indicant que un jove que fa esport no consumeix droga i, en 
relació a la lectura de l´escrit de l´Associació de Veïns, considera que per davant de 
l’interès del veïnat proper està l’interès del conjunt de la població. Afegeix que, a més, 
l’ajuntament ha rebut instància d’algun jove/nen demanant-ho, però no els hi interessa 
perquè aquestes persones no voten. 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Grau i la Sra. Boza 
 
Seguidament, diu que a la Comissió Informativa el govern va dir que votaria a favor 
d’aquesta moció i ara han canviat de criteri. Respecte la intervenció de la Sra. Boza, 
diu que els dóna la raó perquè l’espai no s’està utilitzant com a circuit d’educació viària 
però que no obstant s’abstindrà en el seu vot. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau 
 
Continua el Sr. Tribó dient que entén que molesti als veïns que estan més a prop del 
parc, però que hi ha un interès superior que és el col·lectiu de joves i adolescents que 
volen practicar l’esport. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza 
 
Finalment, assenyala que malgrat el Sr. Macià ha parlat de ser un govern de diàleg i 
de consens ningú els ha aprovat els pressupostos. 
 
La Sra. Martínez apunta que el manifest l’ha llegit ella mateixa perquè els hi ha fet 
arribar l’Associació de Veïns atès que el seu portaveu no ha pogut exposar-ho 
directament al Ple; que totes les seves respostes les està fent a dita Associació de 
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veïns, no a ella, ja que ella únicament ha traslladat l’opinió de l’associació. Conclou 
dient que, com ha manifestat a l’inici, el que no pot ser és que el polític de torn 
decideixi el que toca en aquell moment sense tenir en compte ni el respecte dels veïns 
ni el que volen els ciutadans. 
 
El Sr. Macià li diu al Sr. Tribó que s’ha equivocat al dir que va votar en contra, que es 
va abstenir però tampoc va afavorir.  
 
Es sotmet a votació la proposta i no s’aprova per 13 vots en contra (4 d’UC-11 
RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC,  2 del PPCC, 1 de CIU i 1 de Cubellencs-
FIC), 2 vots a favor de Cubelles Sí Es Pot  i 1 abstenció de Guanyem Cubelles. 
 
El Sr. Tribó pregunta a la secretària general si hi ha algun regidor que tingui algun 
conflicte d’interessos en relació a la votació de la moció.  
 
La Secretària General respon que això és una qüestió que ha d’avaluar cada regidor i 
que les causes d’abstenció estan previstes a la Llei de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú. 
 
El Sr. Tribó li pregunta si hi ha una dada objectiva al respecte, com viure a 50 o 300 
metres. 
 
La Secretària General respon que la Llei de Procediment Administratiu no parla d’una 
distància mínima respecte la zona d’actuació i que, per tant, aquest no és un criteri per 
abstenir-se, segons l´esmentada Llei. 
 
 
13.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez prega que a les inversions que han aprovat es tinguin en compte 
la sèrie de parcs i zones verdes que han comentat a l’aprovació de la modificació de 
les inversions i en d’altres Plens. 
 
2.- La Sra. Martínez demana una reunió amb tots els representants del consistori per 
a prendre una decisió en relació a la Sala Multiusos ja que ho consideren un espai 
degradat que malmet la zona de La Mota. 
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3.- La Sra. Martínez explica que fa quatre mesos van indicar al regidor de Medi 
Ambient la necessitat de trobar una solució per als diferents animals abandonats o 
perduts en hores no reglades per l’Administració i que també li van proposar dues 
possibles solucions: la primera, adequar un petit espai al costat de la Policia i la 
segona que es parlés amb la Mancomunitat per a poder ampliar l’horari.  Prega que el 
regidor  reflexioni sobre aquestes aportacions  i digui com té previst solucionar aquest 
tema. 
 
4.- La Sra. Martínez diu que pares i mares de l’Institut Cubelles els han indicat que ja 
fa temps que les dutxes no funcionen i per aquest motiu prega que s’insti al 
departament corresponent de la Generalitat per a que solucioni aquest tema. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez prega que als expedients del Ple se’ls inclogui còpia dels Decrets 
d’Alcaldia enlloc de la relació. 
 
2.- El Sr. Pérez, en relació a la resposta a la seva pregunta sobre el poliment de les 
voreres del carrer Assutzena formulada al Ple de 31 de maig prega que se’ls informi 
millor perquè diu que no és cert que s’hagi acabat. 
 
3.- El Sr. Pérez prega que s’arreglin les tapes de registre dels fanals de la zona 
esportiva de Mas Trader perquè estan descobertes. 
 
El Sr. Baraza excusa la Sra. Cuadra explicant que ha hagut de marxar per motius 
professionals. 
 
Precs del grup municipal de Sí es pot 

 
1.- La Sra. Di Stefano prega que les properes bosses per a recollir els excrements 
dels gossos siguin biodegradables. 
 
2.- La Sra. Di Stefano prega que es faci un Catàleg municipal de masies i cases 
rurals. 
 
3.- La Sra. Di Stefano comenta que es va trobar el president de l’Observatori contra 
l’Homofòbia i que li va comentar que encara no s’havien posat en contacte amb ell i 
prega que així es faci. 
 
Precs del grup municipal del PSC-CP 
 
El Sr. Grau prega que s’estudiï algun canal a través de les periodicitats de les Juntes 
de Govern, Comissions Informatives o grups de treball que permeti reduir la pressió 
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que s’acumula sobre la sessió plenària per a agilitzar-la, així com intentar teixir 
majories abans de portar els temes a Ple.  
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez demana còpia dels reparaments del 2015. 
 
2.- La Sra. Martínez, en relació al Decret 280/2016 demana còpia del reparament 
d’Intervenció, diligència 200/2016, així com l’import de la Contractació de *** per 
Decret d’Alcaldia 291/2016. 
 
3.- La Sra. Martínez demana còpia del Conveni entre l’Ajuntament de Cubelles i la 
Sociedad Española de Ornitologia. 
 
4.- La Sra. Martínez, en relació al Decret 282, pel qual es constitueix el grup de treball 
de patrimoni local, pregunta: per quin motiu no han estat informats de la creació 
d’aquest grup de treball? Creuen que aquesta és la millor manera d’iniciar el treball 
quan és un tema reiteradament sol·licitat pels partits de l’oposició? Creuen que un 
grup de treball per a parlar de patrimoni ha d’estar constituït sense comptar amb la veu 
dels representants experts i polítics? Afegeix que lamenten la resposta de la regidora a 
***  dient-li que no podia formar-ne part perquè la mesa estava tancada. 
 
5.- La Sra. Martínez demana còpia del Decret 276 on s’acorda la segregació de l’espai 
de l’antiga Llar d’infants de la Casa Travé . 
 
6.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu no se’ns va informar del trasllat de la 
zona de pícnic i vam ser coneixedors d’aquest fet a través d’una nota al web 
municipal? 
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu no vam ser informats de la decisió de 
deixar el lloguer del cinema? Poden informar-nos de com i on es supliran els usos? 
 
8.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu no se’ns ha informat del compromís 
que ja ha pres l’equip de govern amb l’Aliança per tal de llogar l’espai i ajudar així a 
pagar l’hipoteca que volen demanar? Afegeix que no vol dir que estiguin en contra sinó 
només que els agradaria ser informats dels temes. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quan començaran les obres del mur de la pista de 
tennis del carrer Dàlia? 
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2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: per què no funciona la font de la zona esportiva de 
Mas Trader? Tenen pensat reparar-la? 
 
L’Alcaldessa diu que no funciona perquè s’ha espatllat i que pensen arreglar-la abans 
de Sant Joan. 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- El Sr. Baraza, en relació al Decret 280 demana la mateixa informació que la Sra. 
Martínez. 
 
2.- El Sr. Baraza reitera les preguntes de la Sra. Martínez en relació al Decret 282. 
 
3.- El Sr. Baraza, en relació al Decret 260 pel qual s’aprova l’adjudicació del contracte 
de serveis de neteja de platges a favor de l’empresa INNOVIA COPTALIA demana: qui 
hi va votar a favor? Qui va votar en contra? Quin és el posicionament de la Intervenció 
de l’Ajuntament? 
 
4.- El Sr. Baraza, en relació a la Fundació Estapé, pregunta: quines són les darreres 
reunions que s’han produït? Quan? On? Qui ha assistit a les mateixes? 
 
L’Alcaldessa, adreçant-se a la Sra. Soler, diu que espera que el seu pas pel 
Consistori deixi petjada treballant pel poble i que espera que no tots els Plens siguin 
com el d’avui. Finalment reitera la benvinguda a la nova regidora i dóna la paraula al 
Sr. Hugué. 
 
El Sr. Hugué explica que Cubelles s’ha adherit a la campanya de l’esclerosi lateral 
amiotròfica i que s’ha il·luminat de verd el castell per a solidaritzar-nos amb aquesta 
malaltia. Seguidament demana als regidors i regidores i ciutadans i ciutadanes que 
s’adhereixin a aquesta campanya fent-se una foto fent el gest de la “L” i enviant-la a 
través de Facebook o Twitter. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 31 de maig de 2016 
 
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? 
 
L’Ajuntament té constància que les empreses de jardineria no fan servir cap producte 
que estigui prohibit la seva utilització al nostre país. 
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Per tant, aquest producte s’està utilitzant perquè actualment encara està legalitzat, no 
obstant s’està estudiant un tractament alternatiu per tal que a curt termini es deixi 
d’usar. 

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? 
S’ha notificat resposta a través de l’E-Notum el dia 14 de juny, informant al Sr. Pérez 
que té l’expedient a la seva disposició al Departament de Secretaria.  
 
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?  
Des de la Comissió de Mobilitat es valora tot els punts on es considera necessària la 
reducció de velocitat, tot i així s’ha fet trasllat d’aquest punt en concret. 

4.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: es polirà el formigó de les voreres del carrer 
Assutzena? En cas afirmatiu, quan començarà l’obra? 
Ja s’ha polit el formigó de les voreres del carrer Assutzena. 
 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal Cubelles Sí es pot 

en el Ple ordinari del 31 de maig de 2016 
 

1.- La Sra. Di Stefano, en relació als jardins de Can Travé, pregunta: tindran un 
horari? Quin serà? 
Encara està per definir. 
 
*** 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 23:30 hores;  


