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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE JULIOL 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 19 de juliol de 2016, a les 18:32 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 

 
. - Sr.  Joaquim D. Macià i Tetas, 1r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. José M. Ardila Contreras, 2n tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 3r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 4t tinent d’alcaldia. 
 
-  Sra. Ester Pérez i Massana, 5a tinenta d’alcaldia. 
 
- Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor 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. 
 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC. 
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Excusa la seva assistència la Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora del Grup Municipal 
de Convergència i Unió. 
 
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 ORDINÀRIA 
DE 21 DE JUNY DE 2016 
 
El Sr. Grau, en relació al punt de l’INS Les Vinyes, demana que consti en acta la 
resposta de la Comissió Territorial d’Urbanisme, les preguntes que va fer sobre les 
al·legacions de l’Ajuntament de Cubelles (qui les va fer i què deien) i per què no es 
deixava contestar el Cap dels Serveis Tècnics. 
 
La Sra. Martínez comenta que a la seva intervenció de la pàgina 20 de l’acta  
 
On diu: 
 
“ amb el benentès que al 2017 s’establirà un criteri clar”. 
 
Ha de dir: 
 
“amb el benentès que al 2017 el govern es comprometi a establir un criteri clar”. 
 
La Sra. Martínez aclareix que a la seva intervenció de la pàgina 28 quan parla del seu 
vot d’abstenció no és en referència a la proposta sinó a la seva inclusió a l’ordre del 
dia i demana que s’aclareixi a l’acta. 
  
Es sotmet  a votació l’acta, amb les esmenes indicades, i s’aprova per 12 vots a favor 
(4 d’UC 11-RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PP, 1 de CIU,1 de Guanyem Cubelles 
i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 4 abstencions (2 del PSC i  2 de Cubelles Sí 
Es Pot). 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila 
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 III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
1. Reprovació al Sr. Macià per les seves paraules a la roda de premsa del 28 de 
juny. 
 
Arran de la polèmica suscitada per una frase desafortunada del Sr. Joaquim Macià en 
la roda de premsa de valoració del primer any de Govern, per la qual ell ja ha demanat 
disculpes en diverses ocasions, la darrera aquest mateix matí, els hi volem traslladar 
que el Govern municipal es va reunir amb ell per traslladar-li que com a càrrec electe 
del municipi de Cubelles cal ser més curosos en l’ús del llenguatge i ser especialment 
respectuós amb totes les persones. 
 
Tot i això, i després d’escoltar les seves explicacions i disculpes, creiem que hem de 
mirar endavant i seguir treballant per la millora de la qualitat de vida i dels serveis de la 
nostra vila. 
 
2. Condemna a l’atemptat de Niça. 
 
L’Ajuntament de Cubelles se suma a la condemna a l’atemptat del passat 14 de juliol a 
Niça (França). Seguint la convocatòria de les associacions municipalistes vam 
convocar un minut de silenci a la plaça de la Vila per mostrar la repulsa del municipi 
als fets. 
 
3. Resolució del Tribunal Català de Contractes en relació al contracte de neteja 
de platges. 
 
El Tribunal Català de Contractes ha emès la resolució 92/2016, per la qual desestima 
el recurs presentat per l’empresa RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SAU 
contra l’adjudicació del contracte de servei de neteja de les platges del municipi per 
considerar que “la valoració realitzada per la Mesa de contractació respecte a la 
proposta de millores d’INNOVIA ha estat correcta i ajustada als plecs”. 
 
Per tant, i d’acord amb aquest Tribunal, s’ha aixecat la suspensió automàtica de 
l’adjudicació.   
 
Se’ls lliura còpia de la resolució.  
 



Exp. 1.2.1.2_2016_08 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

4 
 
 

 

 

4. Liquidació del pressupost de l’exercici 2015 (DA 358/2016, de 18 de juliol) 
 
Es dóna compte de la liquidació del pressupost 2015, que dóna un resultat 
pressupostari ajustat d’1.238.392,31€. 
 
Després d’aquesta liquidació el romanent de tresoreria total és de 7.482.179,29€, amb 
un saldo de dubtós cobrament de 3.018.012,83€, un excés de finançament afectat 
d’1.263.856,98€ i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 
3.200.309,48€. 
 
Se’ls lliura còpia del decret.  
 
5. Visita del Dtor. de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
El passat 29 de juny, el director general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, va visitar la zona del Pg. de la Marina de Cubelles com es va comprometre 
en la reunió del passat 4 de maig a Barcelona.  
 
El director general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, va poder 
comprovar de primera mà l’estat d’abandonament de la zona i es va comprometre a fer 
una actuació d’urgència a la zona per millorar la salubritat de l’espai i a posar-se a 
disposició dels tècnics municipals per tirar endavant algun projecte de condicionament 
de l’espai. Aquestes actuacions tenen a veure amb la visita feta a Barcelona el passat 
4 de maig, en la qual el director general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya va anunciar que el port esportiu no es construirà properament.  
 
Precisament, l’11 de juliol ja van venir tècnics de Ports per començar els tràmits 
d’aquesta actuació urgent de neteja i delimitació de l’espai natural de la Marina. Estem 
a l’espera que ens informin de la data d’inici de les obres. 
 
6. Altres  
 
a. Acusem rebut de la moció del grup municipal Agrupació d’Electors Fem Poble al ple 
del 19 d’abril de 2016 contra l’ús de glifosat a parcs públics i jardins de Sant Pere de 
Ribes. 
 
b. Acusem rebut de la moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya al 
ple del 19 d’abril de 2016 de Sant Pere de Ribes per l’adhesió a la commemoració del 
120è aniversari de Charlie Rivel. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
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De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 27/16 de 11/7/16, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats i les anomalies 
detectades els/les següents: 
 
REPARAMENTS: 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

200 DA 280/2016, de 31 de maig 
Contracte menor de serveis de suport i assessorament en integració 
europea. Reparament per encavalcament de contractes menors. El Decret 
de l'Alcaldia 291/2016 va aprovar l'adjudicació del contracte per 2.178,00€. 

331 DA 286/2016, de 8 de juny 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 4/2016. 
Reconeixement extrajudicial de crèdits relació de factures núm. 23/2016 
aprovat per Junta de Govern Local de 8/06/2016. L'import total de la 
relació és de 118.864,09€. 

377 

Acord Plenari 17/3/15 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 a la paga 
extraordinària del mes de juny que 
tenen objecció de la Intervenció  

NOMINA EXTRA JUNY. 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); Per no ajust d’imports en base a les baixes per ILT amb valors no 
complementats que s'han produït durant el període de generació de la 
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paga extraordinària 

378 DA 312/2016, de 22 de juny 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 5/2016. 
Reconeixement extrajudicial de crèdits relació de factures núm. 28/2016 
aprovat per Junta de Govern Local de 22/06/2016. L'import total de la 
relació és de 247.987,35€. 

380 

Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 297/2016 de 
10/06/2016 i 306/2016 de 16/06/2016 
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 juny que tenen objecció de la 
Intervenció  

NOMINA JUNY. 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.  

 
ANOMALIA D’INGRESSOS: 

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

1 27/5/16 Gestió preus públics Cultura Cobrament de preus públics no aprovats prèviament en relació al llibre 
“Joan Boscà i Almogàver, senyor de Cubelles. Cultura i Renaixement" 

 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
 III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PER PART DEL PLE, D’ADHESIÓ AL PACTE DELS 
ALCALDES I ALCALDESSES PER A l’ENERGIA I EL CLIMA 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte DELS Alcaldes 
pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha 
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi 
climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de 
mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
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El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de CUBELLES té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. 
Concretament, es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins 
l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del 
canvi climàtic i esdevenir més resilient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de juliol de 2016; 
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- L’Ajuntament de CUBELLES fa seus els objectius de la Unió Europea per 

l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en 
més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi 
climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció, d’acord amb l’establert al document 
de compromís que s’annexa. 
 
Segon.- L’Ajuntament de CUBELLES es compromet a elaborar un Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible  i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la 
data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que 
s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de  la iniciativa per encàrrec 
Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les 
vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions 
a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques 
es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de CUBELLES es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per 
l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a totes les regidories de l’Ajuntament. 
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Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les 
tasques de suport i coordinació. 
 
El Sr. Hugué diu que es tracta d’una iniciativa a nivell de la Comissió Europea a la 
qual ja hi ha més de 200 municipis adherits i que el seu objecte és la reducció 
d’emissions de CO2 per a l’any 2030 d’un 40%. Seguidament indica que la Diputació 
de Barcelona ajudarà a redactar el “Pla d’Acció de l’Energia Sostenible i el Clima” per 
a mitigar els gasos d’efecte hivernacle al nostre poble a nivell de transport, enllumenat, 
edificis etc. Considera que és un projecte a nivell de tots els departaments de 
l’Ajuntament i no només de Medi Ambient i que ha d’anar acompanyat de la implicació 
de la ciutadania. 
 
La Sra. Martínez manifesta que votaran a favor del Pacte i comenta que quan es va 
posar el tema de les ordenances sobre la taula ja va expressar que era important que 
es regulés aquesta visió encaminada a afavorir totes aquelles pràctiques que ens 
diguin el camí que es vol assolir amb aquest Pacte. Prega que amb les ordenances el 
govern tingui en compte les aportacions que Cubellencs va fer i que s’hi incorporin. 
 
El Sr. Pérez es congratula de que es posin sobre la taula aquests tipus de 
compromisos amb el Medi Ambient. Diu que el canvi climàtic es nota especialment a la 
zona del Garraf on cada cop hi plou menys i els hiverns són més curts i que s’ha 
d’intentar revertir aquest fet en la mesura del que estigui en les nostres mans. Afegeix 
que aconseguir aquesta fita en 14 anys és tot un repte i necessita del consens de totes 
les forces polítiques i de tots els ciutadans i ciutadanes motiu pel qual hi votaran a 
favor i estenen la mà per ajudar en el que calgui. 
 
El Sr. Baraza diu que des de CIU també donaran suport al pacte i espera que es tingui 
en consideració la coparticipació activa de tots els grups de l’oposició que estiguin 
interessats a treballar en aquest tema, com és el cas de CIU. 
 
El Sr. Tribó diu que celebren la signatura d’aquest acord i considera que caldrà fer un 
gran esforç que s’haurà de veure reflectit en el proper Pla Municipal i habilitar partides. 
Seguidament, es compromet a prestar tot l’ajut que calgui a aquest govern i als 
successius i diu que seran seguidors de l’aplicació estricta d’aquests acords. 
 
El Sr. Grau diu que donen tot el suport a la proposta i ofereixen al govern  tota la 
col·laboració que calgui en la mesura de les seves possibilitats, més, afegeix, quan 
tenim dificultats amb els grans contractes que afecten aquesta qüestió, com 
l’enllumenat o el subministrament d’aigua. 
 
Finalment diu que els sobta que, a l’informe, els responsables del departament diguin 
que falten recursos per a tirar endavant aquest procés i que entenen que s’ha de 
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trobar una manera de revertir això perquè consideren que el departament està ben 
dotat de recursos humans i tècnics i que es poden trobar complicitats via Diputació, via 
Generalitat. 
 
El Sr. Hugué, quant al tema de les ordenances, diu que suposa que es refereix a 
premiar vehicles que no contaminin i assegura que ho contemplaran. Seguidament, 
agraeix a la resta de grups l’estesa de mà; diu que és un tema ambiciós i que el Pla 
d’Acció el redactarà la Diputació, encara que l’Ajuntament haurà de marcar els 
objectius a nivell de Cubelles i fixar uns terminis. 
 
En relació a la manca de recursos, indica que la preocupació dels tècnics ve donada 
per un problema de lideratge més que no pas de falta de recursos, ja que es tracta 
d’un treball de tots els departaments, i que la Comissió ajudaria a fer el seguiment dins 
l’Ajuntament i en altres àmbits del poble. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SALUT 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS  

En data 2 de maig de 2003 el Ple de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar l’ordenança 
municipal de tinença d’animals.  

En data 29 d’abril de 2014 el Ple, reunit en sessió extraordinària, va aprovar 
l’actualització de l’ordenança municipal de tinença d’animals. 

Donada la iniciativa que ha pres l’Ajuntament, de conformitat amb allò establert a 
l’article 21.2 últim paràgraf, en el sentit de reservar una zona específica de la Platja de 
les Salines, just on hi ha el canal d’aigües de la Central Tèrmica del Foix, espai que 
s’ha delimitat i senyalitzat a tal efecte. 

Donat que l’Ajuntament té el projecte d’habilitar zones d’esbarjo per a gossos i els 
seus amos en espais municipals. 

Donat que, en conseqüència, resulta necessari procedir a la modificació dels articles 
20 i 21.2 de l’ordenança, per tal de permetre que els gossos puguin anar deslligats, 
sempre dins de les zones expressament delimitades a tal efecte i sempre que no es 
tracti de gossos considerats potencialment perillosos, per tal que els gossos i els seus 
amos puguin gaudir d’una manera complerta dels espai d’esbarjo habilitat per a tal ús 
(incloses les platges), tal i com posa de manifest la Tècnica de Medi Ambient al seu 
informe 5.8-05/2016, de data 7 de juliol.  



Exp. 1.2.1.2_2016_08 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

10 
 
 

 

 

Atesos els articles 4.1 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en concordança amb els articles 177 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, 55 i 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 60 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de juliol de 2016; 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 20 i 21.2 de l’ordenança 
municipal per a la tinença d’animals, que quedaran redactats de la manera següent: 

“Article 20.  Espais reservats als animals de companyia 

Per facilitar el comportament social dels gossos i prevenir problemes de conducta, 
l’Ajuntament pot determinar zones autoritzades per ells, espais reservats per l’esbarjo i 
la socialització. 

En aquests espais d’esbarjo per a gossos autoritzats per l’Ajuntament aquests 
poden anar deslligats, sempre dins de les zones expressament delimitades, a 
excepció dels gossos considerats potencialment perillosos que en tots els 
casos hauran d’anar lligats i amb morrió i els seus posseïdors i/o conductors 
hauran de portar sempre a sobre el corresponent carnet per a la conducció de 
gossos potencialment perillosos, per tal de tenir-lo a la disposició de les 
autoritats pertinents sempre que se’ls requereixi la seva presentació. 

Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals i de les persones, evitant 
la fugida dels gossos.  Les persones posseïdores vigilaran perquè els seus gossos no 
provoquin molèsties als altres usuaris i estan obligats a recollir-ne els excrements. 

Article 21.  Accés dels animals als llocs de pública concurrència. 

(...) 

2. Queda prohibida la circulació o permanència de gossos o altres animals: 
- A les piscines públiques, tant en zones d’ús general com en les zones d’ús 

privat d’establiments turístics, durant la temporada de bany. 
- A les platges durant tot l’any. 
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En tot cas, les autoritats o les ordenances municipals podran determinar els punts i les 
hores en què podran circular i romandre els gossos a les platges i llocs públics de 
bany del terme municipal. 

A la zona/zones de la platja/platges per a gossos autoritzades per l’Ajuntament, 
aquests podran anar deslligats, sempre dins de les zones expressament 
delimitades, a excepció dels gossos considerats potencialment perillosos que 
en tots els casos hauran d’anar lligats i amb morrió i els seus posseïdors i/o 
conductors hauran de portar sempre a sobre el corresponent carnet per a la 
conducció de gossos potencialment perillosos, per tal de tenir-lo a la disposició 
de les autoritats pertinents sempre que se’ls requereixi la seva presentació. 

Les persones posseïdores i/o conductores vigilaran perquè els seus gossos no 
provoquin molèsties als altres usuaris i estan obligats a recollir-ne els excrements. 

(...)”. 

Segon.- Sotmetre l’expedient de modificació a informació pública mitjançant la 
publicació d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació durant un termini de 30 
dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el 
que disposa l’article 49 de la Llei de bases de règim local, en relació amb l’article 178 
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

En el supòsits que no es formulin reclamacions durant el termini d’informació pública i 
audiència, l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat a definitiu sense necessitat 
d’acord exprés. 

Tercer.-  Disposar que, un cop aprovada definitivament la modificació de l’ordenança, 
es publiqui íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Notificar aquests acords als Serveis Tècnics municipals, Serveis Jurídics, 
Secretaria i Policia Local per al seu coneixement i efectes. 

El Sr. Hugué explica que aquesta Ordenança que es va aprovar el 2003 es va 
modificar l’any 2014 per permetre que d’octubre a maig els animals poguessin banyar-
se a la platja i que ara, s’ha volgut fer un pas més ampliant aquest termini a tot l’any i 
autoritzant que els gossos vagin sense corretja, a excepció, dels de races perilloses 
que, per Llei, han d’anar igualment lligats i amb morrió. 

A continuació, explica que a la passada Comissió Informativa el grup de Cubellencs-
FIC va fer cinc aportacions a la proposta de les quals l’informe tècnic n’avala una i 
considera que les altres quatre ja estan recollides, d’una manera o d’una altra, a 
l’ordenança; i agraeix a Cubellencs les aportacions. 
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A continuació es transcriuen les esmentades esmenes del grup de Cubellencs-FIC: 

“NECESSARI: 
 
Que no hi hagi articles de l'ordenança que contravinguin la modificació perquè els 
gossos puguin estar solts a la platja, per evitar defectes de forma. (Prohibicions…) 
 
Modificar l'Art. 59 en el punt núm. 17- condicions de nuclis zoològics, obligació de 
tramitar-la quan se superin els 5 animals (gossos, gats i fures) en domicili o alberg. Per 
evitar la cria i venda il·legal d'animals per part de particulars, i facilitar així la capacitat 
d'actuació de l'ajuntament enfront de possibles casos de síndrome de Noè.(PAG.29) 
 
Substituir el condicional "podria" de l'apartat 3 de l'article 53 per evitar (de nou) 
defecte de forma. per el de "haurà".(PAG.25) 
 
A l'Art. 59 punt núm. 16 - Modificar el temps de dues hores d'estada d'un animal sol 
en un vehicle, ja que està demostrat que abans d'aquestes dues hores l'animal pot 
morir per cop de calor. (o bé baixar el temps indicant :  " ....i en cap cas més de 30 
minuts" , o bé prohibir-ho directament) - (PAG-29) 
 
Considerar a l'ordenança, en l'Art. 10 punt S- incloure aquest redactat, la prohibició 
de les atraccions on un animal faci un treball físic (passejar a nens) vagin subjectes a 
element giratori o no. (PAG-9) 
 
La potestat sancionadora a l'Art. 62  punt 2 - ha d'avocar les competències 
sancionadores a la policia local en lloc d'Alcaldia, (donat que en aquest cas ha de ser 
entrat per l’OPIC i no sempre és efectiu, en alguns casos quan arribi la denúncia es 
pot donar el cas que haurà passat el fet….) PÀG 30 
 
A CONSIDERAR: 
 
Incloure prohibir deixar als gossos lligats a les portes dels establiments del municipi, 
en objectes no destinats a aquest efecte com són mobiliari urbà, arbres etc… a fi 
efecte d’evitar incidències i/o conflictes, que actualment succeeixen.” 
 
La Sra. Martínez comenta que no ha sabut veure a l’Ordenança l’acord a què havien 
arribat de reduir el nucli zoològic de 10 a 7. 

El Sr. Hugué diu que, finalment, no queda recollida aquesta esmena pel criteri tècnic 
que figura a l’informe que diu que l’Ordenança ja recull que, previ informe tècnic, es 
pot reduir el nombre d’animals en casos puntuals. 
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La Sra Martínez continua dient que una altra esmena que  podria resoldre el problema 
dels animals abandonats era en relació a l’article 53.3 al qual proposaven substituir el 
condicional “podria” per “haurà” perquè indica que l’acord amb la Mancomunitat 
cobreix uns horaris molt justos que no inclouen nits ni caps de setmana. Afegeix que 
no entén per què s’ha desestimat. 

El Sr. Hugué admet que hi ha un problema amb la recollida d’animals perquè la 
Mancomunitat recull els gossos extraviats fins les tres de la tarda encara que també 
se’ls pot avisar fora d’aquest horari en casos d’urgència, com animals malferits on en 
perill de mort. Explica que el govern ja va intentar fer un esforç incrementant aquesta 
partida al pressupost 2016 i que, ara, s’està treballant amb l’associació animalista de 
Peluts per a què els seus voluntaris ajudin a portar l’animal que es trobi perdut i sigui 
manso a la Policia Local, on s’instal·laran unes gàbies per a custodiar-lo fins el dia 
següent.  

El Sr. Pérez pregunta si les persones que han estat multades per no portar el gos lligat 
se’ls retirarà la multa quan s’aprovi l’ordenança; seguidament, diu que hi votaran a 
favor perquè aquest punt posa una mica de seny a l’ordenança. 

El Sr. Macià respon que, com que la senyalització no estava prou clara, aquestes 
multes no tindran efecte. 

La Sra. Boza considera que feia falta aquesta modificació perquè tingués sentit l’acció 
de la platja de Les Salines i afegeix que faran la seva argumentació sobre les 
esmenes.  

El Sr. Tribó diu que estan d’acord amb aquesta modificació però pregunta què passa 
amb un gos considerat de raça perillosa però que estigui ben ensinistrat i es pugui 
acreditar. 

El Sr. Hugué proposa votar les esmenes d’acord amb el que estableix l’informe tècnic 
d’incloure l’esmena de l’article 59.16. 

La Sra. Martínez sol·licita que es voti cadascuna de les esmenes. 

Es sotmet a votació l’esmena de l’article 59.16 i s’aprova per unanimitat dels 
membres de la corporació. 

Quant a l’esmena de l’article 59.17 la Sra. Boza proposa limitar a 12 o 14 el número 
d’animals perquè – diu - a vegades hi ha gosses que tenen camades molt grans. 

La Sra. Martínez explica que han proposat aquest límit perquè aquests cadells 
després creixen i és tan simple com fer el tràmit per a declarar nucli zoològic i això 
implica que hi hagi un veterinari que vetlli per  a que aquests animals estiguin en 
condicions i en un espai òptim per higiene, pels propis animals i pels veïns. 



Exp. 1.2.1.2_2016_08 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

14 
 
 

 

 

La Sra. Boza opina que és afegir més burocràcia. 

El Sr. Baraza considera que també es pot recollir aquesta excepcionalitat cap amunt i 
quan algú superi els 10 gossos també es notifiqui. 

El Sr. Hugué  assenyala que tots aquests aspectes ja estan recollits a l’Ordenança ,la 
qual ha de regular l’amplitud i no tots els casos possibles i recorda que davant 
l’excepcionalitat cap amunt o cap baix l’Ajuntament pot actuar d’ofici. 

Es sotmet a votació l’esmena de l’article 59.17 i no s’aprova per 1 vot a favor de 
Cubellencs-FIC, 7 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 8 
abstencions (2 del PSC-CP, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 del PP, 1 de CIU i 1 de 
Guanyem Cubelles). 

Es sotmet a votació l’esmena de l’article 53.3 i no s’aprova per 1 vot a favor de 
Cubellencs-FIC, 7 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 8 
abstencions (2 del PSC-CP, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 del PP, 1 de CIU i 1 de 
Guanyem Cubelles). 

Es sotmet a votació l’esmena de l’article 10.S i no s’aprova per 1 vot a favor de 
Cubellencs-FIC, 7 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 8 
abstencions (2 del PSC-CP, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 del PP, 1 de CIU i 1 de 
Guanyem Cubelles). 

Es sotmet a votació l’esmena de l’article 62.2 i no s’aprova per 3 vots a favor ( 2 del 
PP i 1 de Cubellencs-FIC), 7 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 
6 abstencions (2 del PSC-CP, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de CIU i 1 de Guanyem 
Cubelles). 

Es sotmet a votació la proposta, amb l’esmena de l’article 59.16 incorporada, i 
s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació 

 
REGIDORIA DE TURISME, COMERÇ I FIRES 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2017 
 
La normativa sectorial vigent estableix que de les catorze festes laborals anuals dues 
seran de caràcter local a proposta de cada municipi (art. 37.2 de l’Estatut dels 
Treballadors i Decret 177/1980, de 3 d’octubre). 
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Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant l’any 
2017, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller d’Empresa i Coneixement, 
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius municipis; 
 
Atès que el present acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del Reial 
Decret 2001/83 de 28 de juliol; 
 

Atès que els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni cap dels dies festius 
que s'indiquen a l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig; 
 
Vist l’informe favorable cdl núm. 56/2016 emès pel coordinador de desenvolupament 
local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de juliol de 2016; 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORDS  
 
Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2017 al municipi de Cubelles, 
següents: 
 
 Dia 31 de juliol (dilluns) – Festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita). 
 Dia 16 d’agost  (dimecres)  – L'endemà passat de la Mare de Deu patrona de la 

Festa Major de Cubelles. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana, a l’àrea de desenvolupament local. 
 
 
El Sr. Mudarra explica que la festa dels sants Patrons es proposa el dia 31 perquè al 
2017 el dia 30 cau en diumenge i que el 16 d’agost es manté com cada any. 
 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
9.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
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IV. PART DE CONTROL  
 
10.- MOCIONS  
 
10.1.- 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 i l´Estel. 
 
Durant aquest 2016 finalitza la concessió de les llars amb la 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. 
 
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.  
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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, econòmic, jurídic i laboral que valori quins son els 
passos ha 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.- Crear una comissió formada per tècnics i representats dels diferents grups 
polítics del consistori municipal per a que analitzi les conclusions de l´estudi. Aquesta 
comissió debatrà i treballarà per aportar elements de judici que permetin valorar quin 
és el model més convenient de gestió per a les llars d´infants públiques de Cubelles.  
 
El Sr. Pérez manifesta que estan contents del compromís que va agafar la regidora 
d’Ensenyament de fer un estudi de viabilitat i que també han vist amb bons ulls les 
propostes que van fer els altres grups de l’oposició, motiu pel qual les han recollit als 
acords que presenten.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià 
 
Afegeix que l’essència de la moció continua sent la mateixa perquè creuen que els 
serveis públics, ben portats, han de ser gestionats per entitats públiques amb l’ampli 
consens entre les forces polítiques del consistori. 
 
El Sr. Baraza diu que no inclou veritablement el que es va comentar l’últim dia ja que 
CIU va proposar que el primer acord no parlés dels passos a seguir sinó de la 
viabilitat, d’estudiar-ne la possibilitat i no donar-la per feta. Per aquests motius diu que, 
si no es modifica, no hi votaran a favor. 
 
La Sra. Boza manifesta el seu acord amb el Sr. Baraza perquè la nova moció, diu, no 
recull el que van comentar a l’anterior Ple. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió l’alcaldessa 
 
El Sr. Tribó diu que la moció està redactada com un prec. Considera que el punt 
segon que figurava a la moció inicial  i que s’ha eliminat era important ja que parlava 
de subrogar les treballadores municipals de les llars però que, malgrat tot, hi votaran a 
favor perquè creuen en la remunicipalització. 
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La Sra. Boza diu que el segon punt s’ha eliminat perquè és el que tota l’oposició va 
demanar al Sr. Pérez i perquè es considera que s’estudiarà amb l’informe laboral. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió l’alcaldessa 
 
El Sr. Grau diu que el PSC valora l’esforç de Guanyem d’obrir un debat sobre aquest 
tema però considera que no queda clar en aquest redactat si s’està aprovant 
municipalitzar les llars d’infants o fer un estudi ampli de la situació actual de les llars i 
dels diferents models de gestió. 
 
La Sra. Pérez diu que l’acord primer hauria de parlar d’estudiar la viabilitat i que la 
Comissió d’experts de la que parla el segon acord seria una segona fase a efectuar. A 
continuació, reitera el compromís del govern de fer aquest estudi per a veure la 
viabilitat real de municipalitzar les llars d’infants i manifesta que pels mateixos motius 
que la resta de grups, el govern no aprovarà la moció. 
 
La Sra. Martínez diu que la frase que es va proposar a l’anterior Ple i que diu “aquesta 
comissió debatrà i treballarà per a aportar elements de judici que permetin valorar quin 
és el model més convenient de gestió” és al que s’agafaven perquè això era el que ens 
portaria a indicar quin és el model de gestió més convenient. 
 
El Sr. Pérez diu que hi ha un problema d’interpretació; que per a fer alguna cosa 
possible primer ha de ser viable, s’han de conèixer els mecanismes i saber què costa 
però també s’ha de conèixer què hi ha actualment. Explica que quan parla de l’estudi, 
aquest inclou la part laboral que afecta les treballadores i volen que abraci tot, per tal 
que quan es tinguin tots els elements de judici es triï el millor model de gestió. 
 
El Sr. Baraza diu que quan la major part del Consistori ha entès una cosa és per què 
partim de la premissa que no està ben redactada. 
 
La Sra. Pérez diu al Sr. Pérez que també es replantegi la possibilitat d’entrar-ho com a 
prec. 
 
Es sotmet la proposta a votació i no s’aprova per 3 vots a favor (2 de Cubelles Sí Es 
Pot i 1 de Guanyem Cubelles) 6 abstencions (2 del PSC, 2 del PP, 1 de CIU i 1 de 
Cubellencs-FIC ) i 7 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E). 
 
10.2.- MOCIÓ PRESENTADA PER GUANYEM CUBELLES RELATIVA  A LA 
PROPOSTA DE IAIOFLAUTES GARRAF I MAREA PENSIONISTA DEL GARRAF 
PER LA MILLORA DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA A LA NOSTRA COMARCA 
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Des de Iaioflautes Garraf i Marea Pensionista del Garraf, volem transmetre el nostre 
estat d’ànim davant la situació que viu la Sanitat pública a Catalunya. Estem 
seriosament preocupats per la situació general i, més encara, per la que pateix la 
comarca. 

La situació, més que reconduir-se, cada cop és més precària i mancada de recursos 
econòmics i assistencials. Es parla de recuperació però la veritat és que el Programa 
d’Estabilitat 2016-2019 que el govern en funcions va presentar a Brussel·les a finals 
d’abril amaga noves mesures d’ajust en la despesa autonòmica en Sanitat i Educació: 
fins al 2019, es podria xifrar en uns 12.000 milions d’euros. D’aquests, entre 5.000 i 
8.000 correspondrien a Sanitat. 

En el Programa d’Estabilitat 2016-2019, es preveu que la despesa en Salut passarà 
del 6,17% del PIB el 2015 al 5,74% el 2019. Entre d’altres, aquestes són les previsions 
que fa l’AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Aquesta retallada 
es faria damunt de la de 2013, que va ser de 10.000 milions entre Sanitat i Educació. 

Actualment, Catalunya té problemes per fer front als seus deutes sanitaris però, 
alhora, ha de gastar 179 milions d’euros per atendre desenes de milers de persones 
que el govern de l’Estat ha deixat sense assistència sanitària (immigrants exclosos pel 
decret 16/2012).  

La preocupació de Iaioflautes Garraf i Marea Pensionista del Garraf, però, no neix de 
les dades econòmiques que comprometen encara més el futur de la Sanitat; té el seu 
origen en l’estat d’opinió i de descontentament que els usuaris de la Sanitat mostren, i 
mostrem, vers la Sanitat a la nostra comarca, una opinió i un descontentament que 
s’han anat gestant durant anys i a còpia de dificultats i mancances. 

Si ens fixem en els darrers anys, entre 2010 i 2014, la inversió en la Sanitat pública ha 
disminuït un 73%. En el mateix període, la inversió en la Sanitat privada ha augmentat 
un 120%. És aquesta la via de millora que ha de portar-nos a superar els problemes 
de la Sanitat pública?   

És per això que les dues entitats van decidir emprendre la campanya Divendres 
Blancs, amb la voluntat de recollir el malestar de molts pacients, o familiars, envers les 
retallades i les conseqüències que tenen per als usuaris i per als professionals, que es 
veuen obligats a treballar en unes condicions gens favorables.  

Certament, no s’ha aconseguit recollir gaires reclamacions escrites i dirigides 
personalment a la gerència d’un hospital, d’un CAP o d’un ambulatori. Però no és un 
indicador de la realitat que es va poder captar parlant amb la gent. Oralment, es van 
formular moltes “reclamacions” que no es van concretar en un escrit per un motiu 
senzill: la por. Hi ha molta gent indignada i queixosa, però que té por de reclamar per 
temor de possibles represàlies (legals però, al cap i a la fi, represàlies). N’hi ha d’altres 
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que, com que ja els falta poc per tenir el que haurien d’haver tingut mesos enrere 
(visita, intervenció, proves...), ara no volen reclamar per si això pogués endarrerir la 
resolució del seu problema.  

La manca de confiança en el sistema, no vers el personal, s’ha posat en evidència. No 
tenien por del metge o el personal sanitari en general: el que els atemoria és la 
burocràcia, una realitat que perceben com un mur que els separa del que és i ha de 
ser la Sanitat. 

D’altra banda, s’han recollit quasi 1.700 signatures mostrant el descontentament per la 
situació en què es troba la Sanitat i demanant la intervenció del Síndic de Greuges de 
Catalunya perquè exerceixi la mediació de cara a aturar les retallades i afavorir que es 
recuperin drets actualment retallats. 

Val la pena valorar favorablement, com es mereix, la participació de components del 
personal sanitari a l’hora de signar i el seu recolzament convençut a la campanya: no 
se sentien qüestionats com a professionals sinó defensats com a persones i com a 
sanitaris.  

Tot i que els ajuntaments tenen poques atribucions a l’hora de determinar les 
condicions en què s’ha de desenvolupar la Sanitat pública, sí que tenen capacitat 
política o orgànica per fer pressió a d’altres esferes del Govern per tendir cap a un 
altre marc. En aquest sentit, la campanya de Iaioflautes i Marea pensionista anava 
encaminada a aconseguir aquestes fites: 

1- Que es destinin a la Sanitat pública els diners necessaris per tal que es pugui donar 
una assistència universal de qualitat i sense cap mena de restricció. 

2- Que la presència d’entitats privades a la Sanitat pública tendeixi a la disminució i, en 
cap cas, no es produeixi un augment de concerts amb la Sanitat privada, perquè 
negoci i servei públic són incompatibles. 

3- Que cessin les retallades de personal i de serveis sanitaris perquè tenen una 
repercussió negativa en la qualitat del servei i augmenten el temps d’espera. 

4- Que no es faciliti l’empitjorament dels serveis públics per fomentar la contractació de 
pòlisses en mútues privades.   

5- Que no s’implanti cap sistema de repagament, taxes o tiquets moderadors que 
pugui limitar encara més l’accés de la població a la Sanitat.  

1.700 persones han signat aquesta petició. Tenint present el temps que es va poder 
destinar a la recollida de les adhesions, resulta que una persona cada minut hi va 
donar el seu suport. 
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Però la Sanitat, al Garraf, no pot esperar la consecució d’aquests cinc punts per posar-
se a caminar, per avançar, per millorar l’atenció que dóna a les persones ateses. Ha 
de fer-ho abans, ara. Tampoc no pot esperar el futur hospital, un hospital virtual que 
apareix quan s’apropen eleccions i desapareix quan les paperetes ja estan dipositades 
a les urnes. Així va succeir els anys 2007, 2011 i 2015. El més urgent no és el nou 
hospital sinó assegurar el correcte funcionament dels centres existents. En aquest 
sentit, el senyor  Francesc Vendrell, del Departament d’Atenció a les Empreses i a les 
Entitats del Síndic de Greuges, va trobar molt raonable el que se li plantejà; ho recollí i 
es comprometé a convocar una reunió abans de l’estiu.  

Amb la intenció de no ser maximalistes però sí molt realistes, Iaioflautes Garraf i 
Marea Pensionista del Garraf, demanen petites actuacions que es poden dur a terme 
ara mateix perquè no impliquen grans despeses i, en canvi, poden representar una 
millora important per a la ciutadania. 

Per aquest motius es proposa al Ple Municipal de Cubelles els següents  

ACORDS 

Primer.- Reobertura de CAPs de guàrdia les 24 hores a la comarca, que permetin 
resoldre les consultes menys greus i així descongestionar les urgències de Sant Antoni 
i Camils. Aquests CAPs de guàrdia haurien de tenir una distribució raonable per la 
comarca. La mesura, a més de donar un servei imprescindible, impulsaria l'obertura de 
farmàcies de guàrdia a les poblacions. 
 
Segon.- Fixar una parada als Camils del transport nocturn Barcelona-Vilanova-
Barcelona per afavorir el desplaçament d'usuaris i acompanyants ; així com instar a la 
Generalitat de Catalunya a mantenir tot l´any el servei de Bus Nocturn Vendrell-
Vilanova-Vendrell  per a que usuaris i usuàries d´altres municipis puguin utilitzar també 
aquest servei com enllaç per desplaçar-se als Camils. 
 
Tercer.- Ampliar progressivament els serveis sanitaris que s'han retallat (horaris de 
quiròfans, especialistes, personal sanitari, etc). Tot i que aquestes mesures podrien 
implicar un augment de pressupost, podrien ser ateses sense modificar el pressupost 
global, si es canviessin algunes prioritats. 
 
Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya a potenciar i fer créixer l'aportació a la 
Sanitat pública i anar reduint alhora la intervenció de la privada, entenent que els ens 
privats són un servei al públic però no un servei públic i que, per definició, tenen afany 
de lucre. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consorci Sanitari del Garraf, al Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
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El Sr. Pérez explica la proposta i diu que aquesta moció es presenta a tots els Plens 
de la comarca del Garraf, més Cunit, per a  aconseguir un front comú de municipis que 
exigeixi una sanitat pública amb més recursos i que faci millorar el servei actual. 
Agraeix a Iaioflautes i Marea Pensionista el seu treball reivindicatiu i social en defensa 
dels drets bàsics de les persones i dels serveis públics. 
 
La Sra. Martínez diu que estan d’acord amb la moció i que és el que tots estem 
reclamant però pregunta quina competència té l´ Ajuntament per a poder fer un 
seguiment i vetllar perquè els compromisos d’aquesta moció es duguin a terme i no 
passi el mateix que amb l’auditoria de personal, que encara no s’ha fet. 
 
La Sra. Boza diu que estan d’acord amb moltes qüestions de la moció però indica que 
els diners destinats a Sanitat en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2016 són un 
3,6 % més respecte el 2015; que entén que les retallades de la Generalitat han posat 
en situació de coma el sistema sanitari català però que la moció està redactada amb 
una demonització del sistema privat que els porta a l’abstenció de vot. 
 
El Sr. Tribó diu que el dret a la Salut és bàsic i que s’està patint un austericidi brutal 
que no es pot justificar ni defensant la salut privada ni de cap manera; que cada cop es 
privatitzen més serveis públics i es perden drets dia a dia i manifesta que, tot i que 
aquesta moció afecta unes competències que no són plenament municipals, com que 
ideològicament estan completament a favor, el seu vot serà favorable. 
 
El Sr. Grau diu que el PSC votarà a favor perquè entenen que la salut pública és un 
dels pilars fonamentals d’un estat de dret i democràtic i que a la comarca del Garraf hi 
ha, en general, un bon sistema d’atenció sanitària, però que és millorable.  Afegeix que 
els motius per a donar suport a aquesta moció són: perquè parla de que la gent té por 
de reclamar per possibles represàlies i que en un Estat democràtic hem de respondre 
de manera contundent quan el ciutadà percep que hi ha por; en segon lloc perquè la 
competència dels Ajuntaments és la que és en matèria de gestió sanitària però es 
reivindica el seu paper en la defensa dels serveis públics bàsics com la sanitat, que 
afecten els ciutadans de cada municipi i per últim perquè valoren la feina d’entitats 
com Iaioflautes i Marea Pensionista ja que això empeny també als representants 
polítics a alçar la veu amb més força davant d’Institucions. 
 
El Sr. Hugué diu que la moció està carregada de filosofia política i que el que 
interessa és parlar de la sanitat al Garraf, on hi ha un problema a nivell de gestió 
sanitària. Afirma que sí tenim capacitat d’incidència sobre les polítiques que està 
efectuant la Generalitat. 
 
En relació a la reobertura dels CAPS 24 h comenta que ell, com a regidor de Sanitat, 
va liderar una reunió fa tres mesos amb els representants de Sant Pere de Ribes, 
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Sitges i Cunit reivindicant aquesta reobertura i que es van emplaçar tots els regidors 
de la Comarca a demanar una reunió a la Conselleria de Salut per a tirar això 
endavant però que encara no tenen dia i hora. Explica que abans de tancar els 
ambulatoris, l’any 2010 al Consorci Sanitari del Garraf s’atenien 93.500 urgències i que 
al 2015 en van ser 98.500, la qual cosa no ha redundat en un augment de personal. 
Afegeix que la reobertura dels CAPS seria interessant per a no col·lapsar les 
urgències. 
 
Quant al tema del bus, indica que és la Generalitat la que fa els concursos i en relació 
al bus nocturn considera que si els CAPS obrissin les 24 h, la gent no necessitaria el 
bus per a anar a l’hospital. 
 
Continua dient que, tal i com diu l’acord tercer de la moció, no és cert que es pugui 
augmentar el nombre de quiròfans i personal sanitari sense modificar el pressupost, 
perquè això té un cost i que no es pot enganyar la gent. Seguidament fa un 
reconeixement a tots els professionals sanitaris del Garraf per la seva feina i fa 
especial incidència en que el crit unànime del Garraf ha de ser demanar un hospital 
comarcal nou, que suposa 100 milions d’euros. 
 
Finalment manifesta que, malgrat no estan d’acord amb tot, el govern votarà a favor de 
la moció perquè creuen que l’esperit dels Iaioflautes és el que ell ha intentat resumir. 
 
La Sra. Boza diu que tot el que fan al Plenari té les seves conseqüències i que votar a 
favor mocions amb les que no estan d’acord amb la forma és una incongruència. 
 
El Sr. Hugué diu que no comparteixen certes argumentacions de la moció però sí les 
resolucions i que l’argumentació principal és aquesta reunió que tenen demanada amb 
la Conselleria i portar allà totes les reivindicacions. 
 
El Sr. Pérez vol que el Sr. Hugué demani disculpes per haver dit que estan enganyant 
la gent. Afegeix que va ser Guanyem qui va reivindicar la reobertura dels CAPS 24 h 
amb una moció i que el Sr. Hugué era favorable a que l’ambulància de torn prestés 
aquest servei; conclou dient que tots volem un hospital comarcal però que, ara mateix, 
amb el pressupost que hi ha, és fer castells a l’aire i que es tracta de millorar el que hi 
ha, fent front comú. 
 
El Sr. Hugué explica que no ha dit aquestes paraules en aquest sentit,  sinó que ha 
expressat que quan hi ha un increment de servei a qualsevol lloc hi ha un increment de 
costos, que no val el mateix tenir cinc que deu quiròfans i que no és qüestió de moure 
personal.  
 



Exp. 1.2.1.2_2016_08 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

24 
 
 

 

 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de 
Guanyem Cubelles), cap vot en contra de i 3 abstencions ( 2 del PP i 1 de CIU). 
 
L’alcaldessa agraeix la presència dels Iaioflautes 
 
11.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
12.1.- SEGONS L’ART. 23.4.b) DEL ROM: MOCIÓ  QUE PRESENTEN  ELS GRUPS 
DEL PSC, SÍ ES POT, PP, CIU I CUBELLENCS-FIC DEMANANT LA DESTITUCIÓ 
DEL PRIMER TINENT D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Boza, la Sra. Soler i el Sr. Pérez 
 
La Sra. Di Stefano demana que consti en acta la seva intervenció de forma literal: 
 
“Si ja estem en un estat d'alerta pels feminicidis en el nostre estat, el següent pas és 
començar a eradicar qualsevol acció i/o actitud que reprodueixi l'odi cap a les dones. 
 
Si Es Pot és feminista, és radicalment feminista.  
 
Reivindiquem la idea que les dones són persones. Reivindiquem la feminització de la 
política. Demanen col·laboració, diàleg i consens. Aquesta és la nostra perspectiva i 
qualsevol insult impedeix aquesta feminització de les institucions. 
"Putes unes quantes", va dir el senyor Macià referint-se als grups de l'oposició que 
aixequen la mà als plens per ajudar a aquest anomenat govern en minoria a gestionar 
el municipi. 
Aquesta política no és la política de les putes, és la política de les dones, una política 
que ajuda a arribar a acords a través del diàleg. El senyor Macià ha interpretat aquests 
gestos com una prostitució dels Grups Municipals de l'oposició. 
Li recordem al govern que no té la majoria, que no és capaç de dialogar per arribar a 
acords, que necessita als grups que insulta, per poder portar a terme projectes per a la 
ciutadania. 
És encara més insultant que ens diguin que el senyor Macià ha demanat disculpes 
amb les mentides que explica per ràdio Cubelles. 
 
No era suficient dir-nos “Putes” que a més ens ha tractat de ximples.  
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1. Es veu molt clarament al vídeo de Canal blau que el regidor contesta a una 
pregunta del periodista i no és un micro indegudament obert. Es tracta d’una roda de 
premsa. 
No era una casualitat d'un comentari amb el regidor Ardila. El qual va fer molta gràcia 
als dos regidors del govern. S’escolten molt clarament les riallades còmplices.  
“Putes unes quantes” era la resposta a si el govern havia trobat "novio" o "novia" per 
fer majoria al govern. 
 
2. No li pot passar a tothom, a un representant de la ciutadania, no li pot escapar un 
insult d'aquestes magnituds. Caldria preguntar-se, si representants de la majoria de 
Cubellenques i Cubellencs són putes, què seran els seus electors? 
El sistema patriarcal s'ha encarregat de que socialment assimilem com a "normals" les 
actituds masclistes, sense importar la religió, el nivell econòmic, el nivell d'estudis, 
l'idioma, les ideologies polítiques o filosòfiques.  
 
3. Una altra actitud masclista. La del Mansplaning, va ser escoltada a l'àudio titulat: El 
regidor Joaquim Macià demana disculpes per una expressió que s'ha pogut sentir en 
l'enregistrament d'una roda de premsa. 
No acceptarem tampoc que ens donin lliçons de vida. 
No farem humor amb les dones, ni amb les putes. 
Elles no són els nostres acudits, són dones i per tant, persones. 
 
4. L'única manera que no es repeteixin aquestes actituds masclistes és la dimissió o 
destitució d'aquest regidor. 
 
Aquestes paraules són inadmissible dins una societat que ja reconeix que el 
masclisme mata i ho defineix en una paraula, feminicidi. 
 
Des de principi d'any portem 49 feminicidis comptabilitzats dels quals 4 són prostitutes. 
Deixem de produir les actituds que mantenen el masclisme empoderat. 
 
Masclimes també és qüestionar que el masclisme mata.” 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Boza la Sra. Soler i la Sra. Pérez 
i s´hi absenta  el Sr. Hugué. 
 
La Sra. Martínez diu que lamenten els fets ocorreguts i no haver rebut cap trucada per 
part del govern donant les explicacions o disculpes pertinents. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué 
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La Sra. Martínez afegeix que entenen que ha estat una expressió desafortunada i que 
no és el tarannà dels representants que volen per a Cubelles ni el llenguatge que volen 
ensenyar als més petits. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez demana que tanquin amb pilones els carrers Josep Estalella i 
Mestre i Josep Montané i Ferrer a l’alçada del parc infantil que hi ha a la Rambla Pau 
Casals ja que hi ha vehicles, diu, que baixen per aquests carrers en contra direcció per  
sortir a la Rambla Pau Casals enlloc de fer-ho pel carrer Sebastià Puig, cosa que 
suposa un perill per als infants que juguen al parc. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez prega que es respongui la instància presentada per Guanyem 
el 29 de juny amb RE 2016/6821, a la qual demanaven reunió per a parlar del tema del 
repetidor de Mas Trader 
 
Precs del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza prega al primer tinent d’alcalde que les disculpes no incorporin 
consells, que limiti la seva funció a liderar les regidories  i no a dir-los com s’han de 
prendre la vida. 
 
Precs del grup municipal del PSC-CP 
 
1.- El Sr. Grau celebra que l’alcaldessa hagi fet al·lusió a aquest tema a “Informacions 
de presidència” i en relació a la intervenció del regidor d’ERC avui nega que hi hagués 
voluntat per part de l’oposició de tapar amb aquesta polèmica el contingut de la roda 
de premsa de valoració del primer any de govern per part del propi govern. Afegeix 
que el que més els preocupava és que es dinamitaven els ponts de diàleg i consens 
que s’havien iniciat a partir de l’aprovació pel Ple de les modificacions de crèdit i prega 
en primer lloc que es recuperi amb urgència aquest esperit de diàleg i en segon lloc 
que s’obri una taula de treball de manera immediata per a intentar treure el mal gust 
d’aquesta roda de premsa i treballar en el pressupost 2017 ja que hi ha, comenta, un 
romanent de tresoreria de més de 7 milions i una capacitat d’inversió al voltant dels 4,5 
milions que hauria de tenir com a eixos principals: inversió en via pública, planificació 
de nous equipaments, més i millor foment de l’activitat econòmica a futur i posar sobre 
la taula el debat del Pla General amb un horitzó 2035-2040. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta si l’Ajuntament disposa d’un informe de seguretat que 
permeti el bany sense perill a la platja habilitada per a dur-hi els gossos ja que fins fa 
poc estava prohibit degut a les fortes corrents. 
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2.- La Sra. Martínez pregunta si s’ha fet el dragat de neteja de les aigües de la platja 
habilitada per a dur-hi els gossos ja que hi ha sediments fruit de les corrents d’aigües 
pròpies de la central tèrmica. 
 
3.- La Sra. Martínez recorda que el 16 d’abril de 2013 es va aprovar la creació del 
Consell de Dones i el seu Reglament regulador, que estava representat per tots els 
representants polítics i pregunta : per què no han estat convocats per a poder assistir-
hi?  
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: han valorat la possibilitat de que, donat que no hi ha 
servei de bus urbà els caps de setmana, el trenet turístic arribi fins a la urbanització de 
Mas Trader entre d’altres? 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que el Sr. Hugué, en unes declaracions a un mitjà de 
comunicació, va manifestar que el 50% dels nínxols no es pagaven i per aquest motiu 
pregunta: quines mesures duran a terme per a que tothom pagui? Quines mesures 
duran a terme per a recuperar els diners no ingressats per aquest concepte? 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- El Sr. Baraza pregunta: quin ha estat el procediment de contractació del trenet? 
Quin és el trajecte que farà aquest estiu? Es manté el trajecte respecte l’última vegada 
que va estar en funcionament? 
 
2.- El Sr. Baraza diu que al darrer Consell Escolar Municipal la regidora va llegir 
quines inversions es poden dur a terme i quines no i que va argumentar que les que no 
es duien a terme era  perquè no estaven aprovades com a inversió. Comenta que la 
majoria de grups, inclòs CIU, van donar suport a les inversions i que també ho haurien 
fet  a incloure-hi aquestes inversions. Per tot l’exposat pregunta: Quines inversions es 
van pressupostar? Quines s’han fet? Quines no? Quines considera la regidora que no 
s’han fet per culpa d’inversió? Va ser per desconeixement de la regidora o per què va 
passar? 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: hi ha alguna previsió per part del govern de poder fer 
l’acció ràpida de retornar els ponts de la carretera i de “la bruixa”, que han estat 
lamentablement pintats, a l’estat en que estaven abans? 
 
L’alcaldessa respon que es van repassar l’endemà de ser pintats 
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La Sra. Boza demana que s’arregli també la pintada del vidre, exterior i interior. 
 
2.- La Sra. Boza, en relació al correcan, pregunta: s’ha tingut en compte que el PPP, 
“perro potencialment peligroso”, que, per normativa, al correcan ha d’anar amb morrió,  
pot anar sense lligar? 
 
3.- La Sra. Boza diu que el PP no ha estat convidat mai al Consell de les Dones i 
pregunta: hem de ser nosaltres proactius o és un representant de cada partit qui ha de 
ser convocat? 
 
L’alcaldessa aclareix que ja fa tres anys que es fan aquests Plenaris i que no és una 
cosa nova. 
 
Preguntes del grup municipal de Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó diu que, aprofitant el contingut literal de l’article 23.4 paràgraf b del 
ROM, s’ha denegat l’admissió a tràmit de la  moció que demanava la destitució del 
primer tinent d’alcalde; que tot i l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, l’article 52 del  
Decret Legislatiu i que s’ha reprovat aquest fet a l’inici del Ple pregunta: quines 
mesures prendrà aquest govern per a que no es repeteixin manifestacions tan greus i 
insultants? 
 
L’alcaldessa desitja bones festes d’estiu als barris, bona Festa Major Petita i bona 
Festa Major i que tots el cubellencs i nouvinguts passin un bon estiu. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 21 de juny de 2016 

 
1.- La Sra. Martínez demana còpia dels reparaments del 2015. 
S’adjunta documentació. 
 
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 a *** per Decret 
d’Alcaldia 291/2016.  
S’ajunta documentació. 
 
3.- La Sra. Martínez demana còpia del Conveni entre l’Ajuntament de Cubelles i la 
Sociedad Española de Ornitologia.  
S’adjunta documentació. 
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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.  
 
De l'existència informal del grup de treball intern de Patrimoni en tenen 
coneixement. El grup de treball porta funcionant des del 3 de desembre 2015. De fet, 
en data 25 de febrer de 2016 aquest grup els va convocar a la presentació dels treballs 
previs que s'estan fent a Can Travé, reunió a la que vostè va assistir. 
 
La filosofia principal de creació del grup de treball és la coordinació tècnica dels 
diferents departaments entre ells i amb els regidors afectats, i que no té res a veure 
amb la comissió de patrimoni, però que la complementa. Aquest decret no fa altra cosa 
que formalitzar les trobades que es venen realitzant per tècnics/ques de la Corporació 
amb l'Alcaldia i regidors de Patrimoni i Cultura per la problemàtica suscitada, entre 
d'altres, per l'adquisició de Can Travé sense cap estudi previ de l'estructura, inventari, 
projecte d'ús i pressupost. O per resoldre la possible pèrdua de la subvenció de la 
remodelació dels Safareigs per no haver consignat la corresponent partida 
pressupostària que completés l'ajut de la Diputació de Barcelona.  
 
Entre les funcions d'aquest grup hi ha la redacció del reglament de la Comissió de 
Patrimoni, en la qual ha de tenir representació l'oposició, organismes supramunicipals, 
entitats culturals i especialistes en la matèria patrimonial, per dotar-nos d'un organisme 
d'avaluació i decisió en tot allò referent al nostra patrimoni material i immaterial.  
 

Sobre la presència de noms concrets, serà el plenari que decidirà quin és el 
procediment i els criteris per escollir-ne els/les membres. Per tant, demanem disculpes 
a qualsevol persona a la que s'hagi pogut donar una informació errònia, perquè ni tan 
sols s'han establerts els criteris per dir qui pot o qui no pot formar-ne part de la futura 
Comissió de Patrimoni. 
 
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 .  
 
S’adjunta còpia del DA 276/2016 i, així mateix, del DA 353/2016 de data 11 de juliol 
mitjançant el qual s’arxiva expedient per a la segregació de l’espai corresponent a 
l’antiga llar d’infants de la casa Travé, situat al carrer Sant Antoni, núm. 16, propietat 
d’aquest ajuntament per poder destinar aquesta part de la finca a determinants usos, 
de forma independent a la resta de la finca. 
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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?  
 
No es va informar perquè enteníem que com a membre del govern en la passada 
legislatura hauria  de saber que hi havia un requeriment de la Generalitat de Catalunya 
on s’instava a l’Ajuntament a treure la zona de pícnic de la zona protegida del Foix. 
Prèviament de fer el trasllat si que es va parlar amb les associacions de veïns de la 
zona per fer-los partícips del problema i plantejar-los solucions. 
 
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?  
Perquè és una decisió de govern donat l’estat i condicions de salubritat en què es 
troba l’espai. 
 
Es supliran amb altres espais municipals parlant i dialogant amb les entitats que 
l’ocupaven per trobar els llocs mes adequats. 

 
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.   
 
No es tracta d’ajudar cap entitat privada a pagar els seus deutes. Es tracta de 
recuperar pel poble i la ciutadania un espai emblemàtic per tots els cubellencs. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal Guanyem Cubelles 
en el Ple ordinari del 21 de juny de 2016 

 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quan començaran les obres del mur de la pista de 
tennis del carrer Dàlia?  
 
Les obres començaran tan bon punt disposem del pressupost i puguem adjudicar 
l’obra. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: per què no funciona la font de la zona esportiva de 
Mas Trader? Tenen pensat reparar-la?   
 
La  font de Mas Trader s’ha reparat en diverses ocasions durant aquest any. En 
aquests moments ja ha estat reparada. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CiU 
en el Ple ordinari del 21 de juny de 2016 

 
1.- El Sr. Baraza, en relació al Decret 280 demana la mateixa informació que la Sra. 
Martínez. 
S’adjunta documentació. 
 
2.- El Sr. Baraza reitera les preguntes de la Sra. Martínez en relació al Decret 282. 
Resposta a la pregunta núm. 4  de la Sra. Martinez. 
 
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?  
 
Vots a favor de la valoració efectuada per la Tècnica de Medi Ambient que conclou 
elevar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte  a favor de l’empresa 
INNOVIA COPTALIA S.A.U.: 
 

 President: Sr. Jose Manuel Ardila Contreras 

 Vocal: Sr. Josep M. Hugué Oliva 

 Secretaria General acctal: Trinidad Hernández Bordallo 

 Vocal Tècnica:Eva Escardó Torres 
 
Vots en contra de la proposta tècnica: 

 Vocal: Sr. José M. Écija Albalate 

 Interventora: Rosa Mª Almirall Domènech 
 
Efectuat el recompte de les votacions emeses, la Mesa de Contractació aprova elevar 
a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte  a favor de l’empresa INNOVIA 
COPTALIA S.A.U. prèvia comprovació de la documentació que presenti l’empresa 
requerida pel Servei de Contractació i Gestió Administrativa de la Corporació. 
 
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?   
 
El dia 13 de maig d’enguany es va fer una reunió  a l’ajuntament a petició del socis 
patrons que van dimitir dels seus càrrecs l’any 2015, per preguntar si teníem 
coneixement de la situació actual de la Fundació i les possibles solucions. 
 
Hi van assistir senyors que havien format part de la Fundació, l’alcaldessa i els 
regidors senyors Macià i Ardila. 
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No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:45 hores; com a secretària general, en dono fe. 
 
        
 
 


