
 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_01 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

1 
 
 

 

 

EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE GENER DE 
2017, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 17 de gener de 2017, a les 18:37 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  
 
-  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 el Sr. Noël Casals Ramon, Interventor accidental de la corporació 
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segons Decret 651/2016, de 15 de desembre. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 20 DE DESEMBRE DE 2016 
 
Es sotmet  a votació l’acta, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.-  L’alcaldessa informa que en data 10 de gener s’ha rebut un correu electrònic de 
la Plataforma “No vull pagar C-32” en el qual mostren la seva disposició per a formar 
part de la taula de treball aprovada. 
  
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple de l’adopció 
dels Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2015-2019. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 

 
 

5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 2/17, de 11 de gener, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 
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DF DA REPARAMENT 

382 i 
annex 

DA 623/2016, de 7 de desembre 

Contracte menor de serveis de sonorització i il·luminació dels 
concerts i actes de la VII Festa jove de Cubelles. Reparament per 
encavalcament contractes menors. Per resolució de la regidoria 
d'Educació, Infància i Joventut núm. 47/2016 de 21 de desembre 
s'aprovà l'adjudicació del contracte per 3.200,45€. 

531 DA 624/2016, de 7 de desembre 

Procediment negociat per la contractació de l'assessoria de salut 
per l'Espai Jove. Reparament per procediment contractual no 
adequat. Per Junta de Govern de 14 de desembre s'aprovà els 
plecs de clàusules del contracte per 14.400,00€. 

539 DA 640/2016, de 12 de desembre 

Contracte menor de serveis preventiu d'ambulàncies per la Festa 
Major Petita i la Festa Major 2016. Reparament per 
encavalcament contractes menors. Per resolució de la regidoria 
de Cultura núm. 47/2016 de 21 de desembre s'aprovà 
l'adjudicació del contracte per 3.951,75€. 

617 DA 622/2016, de 2 de desembre 

Contracte menor de serveis pel muntatge, il·luminació, 
sonorització, reparació d'elements decoratius deteriorats i 
desmuntatge de les 3 carrosses dels reis mags i del vehicle de 
joguines per la cavalcada de ses majestats els reis mags de 5 de 
gener de 2017. Reparament per encavalcament contractes 
menors. Per Junta de Govern de 14 de desembre s'aprovà 
l'adjudicació del contracte per 10.551,20€. 

648 DA 648/2016, de 23 de desembre 

Contracte menor de subministrament de 145 llicències de 
software. Reparament per encavalcament contractes menors. Per 
decret d'Alcaldia núm. 656/2016 de 23 de desembre s'aprovà 
l'adjudicació del contracte per 4.679,25€. 

696 

Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 659/2016 de 23 de 
desembre així com ordenació de 
pagament de la nòmina malgrat 
l'existència dels reparaments  

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

702 DA 664/2016, de 28 de desembre 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
11/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits de desembre de 
2016, relació de factures núm. 61/2016 aprovada per Junta de 
Govern Local de 28/12/2016. L'import total de la relació és de 
142.854,04€. 

707 DA 663/2016, de 28 de desembre 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
10/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits de desembre de 
2016, relació de factures núm. 58/2016 aprovada per Junta de 
Govern Local de 28/12/2016. L'import total de la relació és de 
142.854,04€. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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 III. PART RESOLUTIVA 
 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SALUT 

6.-   APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI SOBRE 
EL NÍNXOL NÚM. * DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CUBELLES, SENSE 
APLICACIÓ DE LES TAXES PER ATENDRE UNA INHUMACIÓ 
 
Atès que ***, veí de Cubelles, va morir amb data *.  
 
Atès que de conformitat a l’article 13è del Reglament del Cementiri Municipal i dels 
Serveis Funeraris Pertinents de l’Ajuntament de Cubelles, que  transcrit literalment diu: 
 
“Article 13è 
 
1.- La concessió del dret funerari s’efectuarà adjudicant el nínxol corresponent o el 
terreny per a sepultura o panteons per acord de la Comissió de Govern a petició de la 
part interessada, mitjançant el pagament de la taxa corresponen. 
 
2.- La sol·licitud de la part interessada s’entén suplida per la que en representació 
d’aquesta realitzi l’empresa funerària autoritzada en el terme municipal.” 
 
L’equip de Serveis Socials de Cubelles emet, en data 25 de gener de 2016, informe 
social considerant aquest enterrament de beneficència. 
 
Tot i així la diligència de fiscalització núm. 70/2016 indica que no s’acredita en dit 
informe ni en altra documentació que es tracti d’un dels tres casos recollits en l’article 
5è de l’OF 10 corresponent a la taxa de cementiri municipal. 
 
“Ordenança Fiscal número 10. Article 5è. Exempcions subjectives  
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:  
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la 
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa 
fúnebre pagada per la família dels finats.  
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.  
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna. “ 
 
L’article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i dels Serveis Funeraris pertinents 
disposa què “L’Ajuntament podrà acordar concessió del dret funerari sobre un nínxol o 
una tomba, sense aplicació de taxes quan es tracti de persones que hagin prestat 
serveis al municipi o derivin d’actes basats en circumstàncies especials segons 
valoració de la pròpia Corporació per acord de Ple” 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 70/2016 del 10 de març de 2016. 
 
Vista la Diligència de Secretaria núm. 026/2016 de data 31 de març de 2016. 
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Vist el certificat sobre l’informe de RRHH núm. 12 – 16, del 7 de juny de 2016. 
 
Vist l’Informe núm. 29/2015, del 30 de setembre de 2016, emès pel Cap de Serveis 
Tècnics Municipals. 
 
Vista la Diligència de Secretaria núm. 073/2016 de data 7 de novembre de 2016. 
 
Vist allò que disposa l’apartat 3 de l’article 39 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quant 
excepcionalment se li podrà donar eficàcia retroactiva als actes quan produeixin 
efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existeixin ja 
a la data en la que es retrotregui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o 
interessos legítims d’altres persones. 
 
D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 113/2015, de 3 de juliol, mitjançant el qual es 
creen les diferents àrees municipals i s’efectuen les delegacions generals i el Decret 
d’Alcaldia núm. 146/2015 de 9 de juliol, mitjançant el qual s’especifiquen les facultats 
delegades de les respectives regidories a favor dels regidors corresponents, modificat 
pel Decret d’Alcaldia núm. 315/2015 de 19 d’octubre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de gener de 2017. 
 
Es proposa al Ple els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Atorgar concessió a favor de *** del nínxol número * sense aplicació de taxes 
per un termini de dos anys amb efectes des del 26 de gener de 2016 per atendre la 
inhumació de ***, d’acord amb el que disposa l’article 33 del Reglament del Cementiri 
Municipal i del serveis funeraris pertinents (persona que ha prestat serveis al municipi). 
 
Segon.- Disposar que la titularitat del dret funerari no serà transmissible, ni 
s’autoritzarà en el nínxol altra inhumació. 
 
Tercer.- Disposar que, un cop transcorreguts els dos anys de concessió, es procedirà a 
l’exhumació de restes, les quals es posaran a disposició de la família de ***, quedant 
aquest nínxol buit a disposició de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a *** i comunicar-ho a Gestió Integral de Cementiris 
Nomber, S.L, i al Departament de Salut. 
. 
El Sr. Hugué explica la proposta. 
 
El Sr. Pérez diu que s’abstindrà no perquè no estiguin d’acord en que aquesta persona 
tingui un enterrament digne sinó perquè han presentat una moció per a canviar el 
Reglament del Cementiri respecte l’article 33, perquè consideren que hi ha una 
discriminació entre ciutadans i ciutadanes del municipi. 
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El Sr. Tribó vol deixar constància del retard amb que s’ha portat aquest tema a Ple ja 
que aquesta persona fa un any que va morir i que aquest expedient es va tramitar 
inicialment i de forma errònia, diu, en virtut d’una altre article que parla de “pobresa de 
solemnitat” i s’hauria d’haver aprovat per Junta de Govern. Considera que tot plegat és 
una falta de respecte envers el difunt i la seva família. 
 
L’alcaldessa diu que aquesta persona va tenir un enterrament digne al cap d’un dia i mig 
o dos d’haver mort i que ara es tracta del tràmit administratiu. 
 
El Sr. Hugué indica que si s’hagués fet en virtut de l’article 22 tindríem un reparament de 
la Intervenció, motiu pel qual des dels Serveis Jurídics i el servei gestor es va considerar 
que la millor via era l’article 33.  
 
El Sr. Tribó diu que ell no ha parlat de l’article 22, que ha dit que apliquen l’article 33 de 
forma tendenciosa o errònia, i que no s’hi val començar d’una manera i acabar d’una 
altra, havent-ho de passar ara per Ple. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 16 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 del PP, 2 de CIU i 1 de 
Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció de Guanyem Cubelles. 
 
REGIDORIA DE CULTURA 
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ DIRECTA 
D'ARRENDAMENT DEL LOCAL PROPIETAT DE LA SOCIETAT RECREATIVA I 
CULTURAL L'ALIANÇA AMB L'AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A USOS 
SOCIOCULTURALS 
 
La Regidoria de Cultura està interessada en arrendar la planta baixa del local situat a 
la plaça de la Font número 11 de Cubelles que consta de planta soterrani, planta baixa 
i planta altell amb la finalitat d’utilitzar per a usos sòcio-culturals de l’Ajuntament de 
Cubelles. 

L’Ajuntament de Cubelles està necessitat d’un espai tipus teatre per poder realitzar 
activitats de caire cultural, social i lúdic en el municipi amb un aforament d’unes 
250/300 persones, que disposi d’escenari i es puguin realitzar actes del tipus l’hora del 
conte, lectures dramatitzades, conferències, xerrades, programació estable de teatre, 
titelles i/o activitats infantils, concerts de petit format, sessions informatives, audiències 
i similars dirigits a la ciutadania. 

El local situat a la Pl. De la Font núm. 11 és propietat de la SOCIEDAD RECREATIVA 
ALIANZA 100,000000% de ple domini per títol de compravenda adquirit en virtut 
d’escriptura pública, autoritzada pel notari Melchor Canal de Barcelona, el 9 de juny de 
1921, amb número de protocol 0, Inscripció 1a Tom 71 Llibre 6 Foli 59 data 28 de maig 
de 1940. 

La societat Recreativa i Cultural l’Aliança es troba dins d’un període de rehabilitació i 
adequació de l’espai i, és per aquest motiu que des de la Regidoria de Cultura es creu 
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convenient regularitzar la relació amb aquesta entitat amb la signatura d’un contracte 
de lloguer condicionat el seu inici a la posada en disposició en condicions del local. 

El preu de l’arrendament previst serà de 1.000,00€/mes + IVA que seran abonats 
trimestralment per avançat mitjançant transferència bancària un cop aprovada la 
factura presentada per la Societat Recreativa i Cultural L’Aliança al Registre General 
de l’Ajuntament. 

Hi ha suficient consignació pressupostària a l’aplicació 62 336 20200 segons 
document comptable referència 22017000064, de 10 de gener de 2017, per import de 
7.260,00€ (1.210,00€/mes * 6 mesos) dins de la partida de Patrimoni Local preveient 
que l’obligació de pagar esdevindrà a partir del segon semestre de l’exercici 2017, un 
cop finalitzades les obres i obtingut la llicència d’espectacles i activitats recreatives 
corresponent. 

D’acord amb l’informe núm. 67/2016, de 4 d’octubre, emès per l’Administrativa de 
Cultura. 
 
D’acord amb l’informe tècnic núm. 051/16, de 7 de novembre, emès per l’Arquitecte 
Tècnic Municipal d’Urbanisme. 
 
D’acord amb l’informe jurídic núm. 36/16, de 15 d’octubre, emès per la TAE de Serveis 
Jurídics. 
 
D’acord amb la diligència de fiscalització 646/2016, de 30 de desembre, de 
l’Interventor accidental. 
 
D’acord amb l’informe tècnic 127/2016, de 9 de gener de 2017, del Departament 
d’Activitats. 
 
D’acord amb l’informe complementari de Serveis Jurídics núm. 01/17 de 10 de gener 
de 2017. 
 
D’acord amb l’informe de la Intervenció Municipal núm.01/17 de 10 de gener de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de gener de 2017. 
 
Per tot això, la Regidoria de Cultura proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament de la planta baixa del local situat a la 
plaça de la Font, núm. 11, propietat de la SOCIEDAD RECREATIVA ALIANZA, pel 
preu de mil euros mensuals (1.000,00€/mes) més l’IVA corresponent que ascendeix a 
dos-cents deu euros mensuals (210,00€/mes), condicionat a què l’esmentat local sigui 
arranjat, a càrrec de la propietat, d’acord amb el projecte d’obres i d’activitats 
necessaris i a l’obtenció de la llicència d’espectacles públics i activitats recreatives 
segons estableix la normativa vigent i a l’obtenció, per part d’una Entitat Ambiental de 
Control, de les actes de control inicial favorables perquè es pugui utilitzar d’acord amb 
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els usos descrits en els plecs que s’annexen al present acord i que en formen part a 
tots els efectes. 
 
Segon.- Aprovar el termini de durada del contracte d’arrendament que serà de 30 anys 
i començarà a sorgir efecte el dia següent a la data de formalització del mateix. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa de 1.210,00€ mensuals, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida 62 336 20200. 
 
Quart.- El preu s’abonarà a la propietat trimestralment abans de la finalització del 
trimestre, mitjançant transferència bancària que realitzarà l'Ajuntament, un cop 
aprovada la corresponent factura, que prèviament haurà presentat l’arrendador al 
Registre General de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a la Societat Recreativa i Cultural L’Aliança de la pl. de la Font, 
11 de Cubelles 08880 i comunicar-ho al Departament d’Intervenció-Tresoreria i al 
Departament de Cultura als efectes corresponents. 
 
L’alcaldessa explica que el govern ha presentat unes esmenes que han estat 
consensuades amb la Societat. Afegeix que Cubelles Sí Es Pot també ha presentat 
unes esmenes, però que aquestes no han estat consensuades. 
 
L’alcaldessa diu de forma literal: “És un plaer avui poder dur a ple aquest punt 
relacionat amb una entitat de les més apreciades i volgudes de la vila. Oficialment, 
avui debatem sobre el possible acord de cessió d’usos de l’Aliança malgrat que, en 
realitat, tots som conscients que el que farem avui serà estrènyer una mica més els 
lligams del municipi amb un edifici centenari i que forma part del patrimoni històric i 
sentimental de Cubelles. 
 
Després de molt de temps, per fi es comença a veure la llum al final del túnel i el poble 
pot recuperar un espai emblemàtic per als més grans de la vila, però també de gran 
valor per a les noves generacions. Els socis de l’Aliança -però també la societat 
cubellenca, tal com vam poder comprovar a la jornada reivindicativa de dissabte 
passat amb una vintena d’entitats i centenars de persones implicats en la seva 
reobertura- han treballat de valent durant força anys per arribar al punt on ens trobem 
ara mateix.         
 
L’Aliança, amb el suport d’una part important del poble de Cubelles, ha dissenyat un 
pla de treball que preveu la reforma i reobertura de l’històric cafè-teatre possiblement 
dins d’aquest mateix 2017. La Diputació de Barcelona s’hi ha implicat, també 
nombrosos veïns –socis i no socis- que han volgut avalar la feina de la societat 
recreativa i cultural i ara li toca a l’Ajuntament arremangar-se i donar el seu suport a la 
recuperació d’un edifici històric i centenari.  
 
I no només perquè la majoria de partits ho haguem dut en algun moment als nostres 
programes electorals o perquè la llei i la catalogació que l’Ajuntament en va fer del 
cafè teatre ens hi obligui. No és només per això, no. Sinó perquè objectivament és un 
luxe i una necessitat per al nostre municipi disposar d’un local d’aquestes 
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característiques i possibilitats per tal d’enriquir la vida social i cultural de Cubelles. I tot 
plegat sense incrementar el volum de despesa de les arques municipals.  
Fa anys que tots els que hi som aquí ho desitgem i ara ho tenim a tocar. Gràcies.” 
 
La Sra. Pérez explica que s’han esmenat els anys de durada del contracte, passant a 
ser de 18, més deu prorrogables, i que el pagament es farà mitjançant domiciliació 
bancària amb periodicitat mensual. 
 
La Sra. Pérez diu de forma literal: “Més enllà del fet que és una societat formada per 
socis i , per tant, és en les assemblees d’aquests on s’han de solucionar els possibles 
dialectes interns que tinguin, l’Aliança com a concepte ja ha sortit de les parets que la 
defineixen. Cultura i Cubelles estan íntimament i directament relacionades amb 
l’Aliança. Són moltes les entitats culturals que farien ús d’aquest espai i molts els 
cubellencs que en gaudirien. S’han presentat esmenes, a petició de molts membres 
del Consistori, per tal d’explicitar amb claredat la necessitat, culturalment parlant, de 
fer reviure l’Aliança. 
 
Aquests dies intensos he absorbit idees que he anat sentint i escoltant, la primera: 
somni; L’Aliança pot ser un somni fet realitat per a aquells cubellencs que l’han vist 
oberta. El mateix dissabte a la nit em va dir una amiga que hi anava a ballar amb el 
que aleshores era el seu marit, tothom amb qui he parlat des d’aleshores li agradaria 
veure-la oberta de nou. Una altra paraula és il·lusió, il·lusió per a aquells que no hem 
tingut la sort de veure-la per dins, podem fer així que l’Aliança es converteixi en una 
metàfora de la unió que hi ha d’haver, encara més, entre els cubellencs de tota la vida 
i els neocubellencs. També van dir que  ’Aliança faria augmentar el nivell cultural de 
Cubelles; el que sí és cert és que seria una bona injecció per a ella, per a la cultura de 
Cubelles. Per últim, les generacions que venen, que ho han vist sempre tancat, poden 
veure-ho com un espai de trobada i on fer-se grans per fora i també per dins. 
 
Fent doncs palès la gran perspectiva cultural que engloba l’Aliança vull enumerar les 
activitats que estan explicitades a l’informe des de Cultura i, abans d’això, vull agrair la 
feina feta des de Cultura i des de tots els altres professionals de la casa que han fet 
possible que presentem tota aquesta feina avui aquí. Una de les activitats que està 
plantejada és: l’hora del conte, lectures dramatitzades, conferències, lliuraments de 
premis, programacions estables, activitats relacionades amb les diverses escoles, llars 
d'infantils i /o instituts del municipi, recuperació del lliurament de cartes dels Reis Mags 
d'Orient, actes propis de la Setmana Cultural, activitats relacionades conjuntament 
amb entitats,  un llarg etcètera de coses que estan escrites i que es poden fer realitat 
si entre tots ho fem possible. Moltes gràcies” 
 
El Sr. Pérez diu que als plecs, concretament a la lletra O, es diu que " En tot cas, però, 
les despeses dels serveis de llum i aigua dels lavabos aniran a càrrec de l’Ajuntament 
així com les despeses del servei de llum de l’ascensor i el seu manteniment”. Pregunta 
si els lavabos i l’ascensor els utilitzarà l’Ajuntament en exclusivitat. 
 
La Sra. Pérez respon que es dividiran les despeses del que seria pròpiament l’Aliança 
amb el que serà d’usufructuària tota Cubelles i que això seria el pagament que li 
correspondria a l’Ajuntament; que l’ascensor, com que el podria fer servir un 
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minusvàlid si anés a l’Aliança, així com els lavabos, doncs correria a càrrec de 
l’Ajuntament, mentre en fessin ús tots els cubellencs. 
 
El Sr. Pérez diu que els semblaria més lògic compartir les despeses. 
 
La Sra. Pérez diu que hi ha dos comptadors, el d’ús de tots els cubellencs i el dels 
socis de l’Aliança. 
 
L’alcaldessa diu que no es signa avui el contracte i que totes les aportacions són 
positives i es poden parlar. Seguidament comenta que es passen  a votar les esmenes 
proposades pel govern i que són les següents: 
 
“ESMENA A LA PROPOSTA D’ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ 
DIRECTA D’ARRENDAMENT DEL LOCAL PROPIETAT DE LA SOCIETAT 
RECREATIVA I CULTURAL L’ALIANÇA AMB L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
PER A USOS SOCIOCULTURALS.  
 
Aquesta regidoria considera necessari fer unes esmenes a la proposta d’acord 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa celebrada el dia 10 de gener 
de 2017 per tal d’afavorir la comprensió de la mateixa a sol·licitud d’algun regidor de la 
Corporació; així com incorporar als plecs unes noves clàusules reguladores de la 
relació entre l’arrendador i arrendatari durant la vigència del contracte malgrat en el 
seu defecte ja s’apliquen per la normativa reguladora. 
 
A l’hora, també s’incorpora a l’expedient un nou informe complementari de la regidoria 
de cultura, l’informe 4/2017, d’11de gener,  que explica més detalladament per què es 
considera idoni l’arrendament del local objecte de l’expedient. 
 
I per finalitzar, s’esmena la clàusula relativa a la forma de pagament. 
 
Aquesta Regidoria proposa al Ple les esmenes següents, annexant en aquest acord 
d’esmenes, a efectes informatius i per major claredat, l’esborrany de proposta 
d’aprovació i dels plecs amb les esmenes aquí proposades.   
 
Primer.- Afegir un nou acord, que passarà a ser el primer, que tindrà el següent text: 
 
“Aprovar els plecs de condicions i de prescripcions tècniques que hauran de regir el 
contracte d’arrendament de la planta baixa del local situat a situat a la Plaça de la 
Font, núm. 11,  propietat de la Societat Recreativa i Cultural l’Aliança, que s’annexen al 
present acord i que en formen part a tots els efectes”. 
 
Segon.- Substituir el redactat de l’acord primer, que passarà a ser el segon, pel 
següent text: 
 
“Aprovar la concertació directa d’arrendament de la planta baixa del local situat a la 
Plaça de la Font, núm. 11,  propietat de la Societat Recreativa i Cultural l’Aliança, pel 
preu de mil euros mensuals (1.000,00€/mes) més l’IVA corresponent que ascendeix a 
dos-cents deu euros mensuals (210,00€/mes), condicionat el seu inici i efectivitat a 
que l’esmentat local sigui arranjat, a càrrec de la propietat, d’acord amb el projecte 
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d’obres i d’activitats necessaris i a l’obtenció de la llicència d’espectacles i activitats 
recreatives segons estableix la normativa vigent i a l’obtenció, per part d’una Entitat 
Ambiental de Control, de les actes de control inicial favorables perquè es pugui utilitzar 
d’acord amb els usos descrits en els plecs de condicions i de prescripcions tècniques 
que hauran de regir el contracte d’arrendament de la planta baixa del local situat a 
situat a la Plaça de la Font, núm. 11,  propietat de la Societat Recreativa i Cultural 
l’Aliança”. 
 
Tercer.- Afegir les següents condicions a la clàusula primera dels plecs de condicions i 
de prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte d’arrendament de la planta 
baixa del local situat a situat a la Plaça de la Font, núm. 11,  propietat de la Societat 
Recreativa i Cultural l’Aliança: 
 
l) L’arrendatari tindrà dret durant la vigència del contracte a accedir a la planta superior 
no arrendada on es situen els lavabos per al seu ús per part dels seus usuaris. 
m) En el cas que l’arrendador hagi de realitzar obres extraordinàries (no les derivades 
de conservació i manteniment), es suspendrà l’obligació de l’Ajuntament d’abonar la 
renda en tot el termini que durin aquestes obres i que impedeixin l’ús del local arrendat 
n) Li correspon a l’arrendador el pagament de l’IBI i altres taxes i impostos que gravin 
la propietat del local. 
o) Correspon a l’arrendador els serveis, càrregues, i responsabilitats no susceptibles 
d’individualització que corresponguin al local arrendat o als seus accessoris en cas de 
tenir-los. 
En tot cas, però, les despeses dels serveis de llum i aigua dels lavabos aniran a càrrec 
de l’Ajuntament així com les despeses del servei de llum de l’ascensor i el seu 
manteniment. 
p) L’arrendador  està obligat a realitzar, sense dret a elevar la renda, totes les obres 
necessàries per a conservar el local en les condicions de servir a l’ús convingut 
q) L’arrendatari podrà realitzar, sense necessitat de consentiment, obres per a 
l’adaptació del local a les necessitats presents i futures de la seva activitat. 
r) L’arrendatari haurà de posar en coneixement de l’arrendador, en el termini més breu 
possible, la necessitat de les reparacions que siguin necessàries per a conservar el 
local. En tot moment, i prèvia comunicació a l’arrendador, podrà realitzar les que siguin 
urgents per a evitar un dany imminent o una greu incomoditat, i exigir d’immeditat el 
seu import a l’arrendador 
s) Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari del local serà de 
càrrec de l’arrendatari 
 
Quart.- Substituir el segon paràgraf de la clàusula segona dels plecs pel següent text: 
 
“Els pagaments del preu es faran mitjançant domiciliació bancària amb periodicitat 
mensual. L’arrendatari emetrà factura mensual a l’inici de cada període que serà 
informada pel responsable del contracte, i aprovada per l’òrgan competent. En cas de 
no presentar la citada factura o que un cop presentada sigui informada 
desfavorablement es podrà dur a terme la baixa de la citada domiciliació per part de 
l’Ajuntament” 
 
Cinquè.-  Substituir la clàusula tercera dels plecs pel següent text: 
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La durada del contracte serà de 18 anys, prorrogables per 10 anys més en períodes 
de 5 anys cadascun i començarà a sorgir efecte el dia següent a la data de 
formalització del mateix. 
 
En el cas que l’arrendador o l’arrendatari desistís del contracte amb anterioritat als 18 
anys pactats o finalització de cada pròrroga, la part que desisteixi indemnitzarà a l’altra 
amb un mes de renda o part proporcional per cada any o part proporcional que resti 
per finalitzar el termini. Caldrà que aquest desistiment es preavisi amb una antelació 
de 2 mesos a l’altra part. 
 
Sisè.- Afegir un paràgraf a la clàusula setena dels plecs amb el següent text: 
 
També haurà d’aportar acreditació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb 
d’altres administracions (per exemple, amb l’Impost de Societats). 
 
Setè.- Afegir un paràgraf a la clàusula desena dels plecs amb el següent text: 
També seran causa de resolució del contracte: 
 
- el desistiment de qualsevol de les dues part; 
- l’incompliment per part de l’arrendador de les seves obligacions; 
- el venciment pactat en el present contracte i/o de la pròrroga; 
- causar danys i desperfectes al local, mobiliari que hi ha, etc, béns i persones, per part 
d’usuaris de la part no arrendada a l’Ajuntament; 
- i la pertorbació de fet o de dret per part de l’arrendador en la utilització del local 
arrendat. 
 
Vuitè.- Substituir el redactat de l’acord segon, que quedarà com tercer, pel següent 
text: 
La durada del contracte serà de 18 anys, prorrogables per 10 anys més en períodes 
de 5 anys cadascun, i començarà a sorgir efecte el dia següent a la data de 
formalització del mateix. 
 
Novè.- L’acord tercer quedarà com a quart; l’acord quart quedarà com cinquè; i el 
cinquè com sisè. 
 
Desè.- Substituir el redactat de l’acord cinquè (abans quart) pel següent text: 
 
“Els pagaments del preu es faran mitjançant domiciliació bancària amb periodicitat 
mensual. L’arrendatari emetrà factura mensual a l’inici de cada període que serà 
informada pel responsable del contracte, i aprovada per l’òrgan competent. En cas de 
no presentar la citada factura o que un cop presentada sigui informada 
desfavorablement es podrà dur a terme la baixa de la citada domiciliació per part de 
l’Ajuntament” 
 
Es sotmeten a votació les esmenes presentades pel govern i s’aproven per 12 vots a 
favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 2 del PP i 1 de Cubellencs-
FIC), cap vot en contra i 5 abstencions (2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de 
Guanyem Cubelles). 
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Seguidament la secretària general llegeix l´esmena presentada per Cubelles Sí Es Pot: 
 
“ESMENA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CUBELLES, SI ES POT RELATIVA 
A "APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DIRECTA D'ARRENDAMENT DEL LOCAL 
PROPIETAT DE LA SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL L'ALIANÇA AMB 
L'AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A USOS SÒCIO-CULTURALS"  

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 
relativa a "APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DIRECTA D'ARRENDAMENT DEL 
LOCAL PROPIETAT DE LA SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL L 'ALIANÇA AMB 
L 'AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A USOS SÒCIO-CULTURALS" que presenta el 
govern de Cubelles. 

Afegir els punts assenyalats amb el números "SISÈ.·"  

"SISÈ.- L'Ajuntament tindrà la OPCIÓ DE COMPRA de la totalitat de l'immoble llogat, 
de la Playa de la Font núm. 11 de Cubelles, lliure de càrregues i per un preu no 
superior al del patrimoni fundacional que figura a l'article 25 dels actuals Estatuts (11 
abril 2010) al qual, en tot cas, es descomptaran les quantitats pagades en concepte de 
lloguer".  

ALTRESSÍ  DIC: Que conforme el que disposa l'apartat 4 de l'article 23 del Reglament 
Orgànic Municipal manifesto que el regidor que defensarà aquesta esmena al plenari 
serà Albert Tribó.” 

La Sra. Cuadra pregunta si aquesta esmena s’ha consensuat amb l’entitat. 

L’alcaldessa respon que no. 

El Sr. Tribó diu que no troba correcte haver rebut l’esmena del govern ahir a les 16h i 
considera que aquest treballa de forma maliciosa o molt deficient; que el seu partit 
havia fet l’esmena basant-se en el Plec de condicions antic i que ahir a les 16h li 
envien l’esmena del govern que justament modifica tots els plecs. Afegeix que els 
volen fer votar sobre un contracte que no han vist i que els diuen que no existeix quan 
la Diligència de fiscalització 646/2016 diu que sí n’existeix un esborrany, el qual, 
afirma, han demanat en diverses ocasions de forma urgent i acusa el govern de 
negligent i de posar pals a les rodes. 

Quant a l’esmena presentada pel seu partit, explica que, vist que el contracte era tan 
llarg, proposaven que, almenys, es facilités una opció de compra al final del contracte 
de lloguer per un preu no superior al del patrimoni fundacional, fet que seria en 
benefici de tots perquè tothom tindria accés a l’Aliança, en tractar-se d’un bé 
municipal. 

Continua dient que, segons han vist al Registre de la Propietat, la titularitat no és pas 
de la “Societat Recreativa i Cultural l'Aliança” sinó de la de la “Sociedad Recreativa La 
Alianza” i que aquest edifici té una sèrie de càrregues que no estan cancel·lades, amb 
la qual cosa per llei es presumeix que existeixen i que a l’última inscripció, que és del 
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2006, hi ha una clàusula que diu que en cas de dissolució de la Societat, passaria a 
ser d’una persona. 

Comenta que, per tot l’exposat, demanaven que aquest punt es passés pel proper Ple 
per a poder tenir un mínim de temps d’estudiar-lo. 

Es sotmet a votació l’esmena de Cubelles Sí Es Pot i queda desestimada per 10 
vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-
FIC), 4 abstencions ( 2 del PSC i 2 del PP) i 3 vots a favor (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 
de Guanyem Cubelles). 
  
Per tant, es procedeix al debat de la proposta que incorpora les esmenes aprovades i 
que queda redactada de la següent manera: 
 
 
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ DIRECTA D’ARRENDAMENT 
DEL LOCAL PROPIETAT DE LA SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL 
L’ALIANÇA AMB L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A USOS SÒCIO-
CULTURALS.  

La Regidoria de Cultura està interessada en arrendar la planta baixa del local situat a 
la plaça de la Font  número 11 de Cubelles que consta de planta soterrani, planta 
baixa i planta altell amb la finalitat d’utilitzar per a usos sòcio-culturals de l’Ajuntament 
de Cubelles.  

L’Ajuntament de Cubelles està necessitat d’un espai tipus teatre per poder realitzar 
activitats de caire cultural, social i lúdic en el municipi amb un aforament d’unes 
250/300 persones, que disposi d’escenari i es puguin realitzar actes del tipus l’hora del 
conte, lectures dramatitzades, conferències, xerrades, programació estable de teatre, 
titelles i/o activitats infantils, concerts de petit format, sessions informatives, audiències 
i similars dirigits a la ciutadania.  

El Local situat a la pl. De la Font núm. 11 és propietat de la SOCIEDAD RECREATIVA 
ALIANZA 100,000000% de ple domini per títol de compravenda adquirit en virtut 
d’escriptura pública, autoritzada per el notari Melchor Canal de Barcelona, el 9 de juny 
de 1921, amb número de protocol 0, Inscripció 1ª Tom 71 Llibre 6 Foli 59 data 28 de 
maig de 1940. 

La Societat Recreativa i Cultural L’Aliança es troba dins d’un període de rehabilitació i 
adequació de l’espai i, és per aquest motiu que des de la Regidoria de Cultura es creu 
convenient regularitzar la relació amb aquesta entitat amb la signatura d’un contracte 
de lloguer condicionat el seu inici a la posada en disposició en condicions del local.  

El preu de l’arrendament previst serà de 1.000,00€/mes + IVA que seran abonats 
trimestralment per avançat mitjançant transferència bancària un cop aprovada la 
factura presentada per la Societat Recreativa i Cultural L’Aliança al Registre General 
de l’Ajuntament.  

Hi ha suficient consignació pressupostària a l’aplicació 62 336 20200 segons 
document comptable referència 22017000064, de 10 de gener de 2017, per import de 
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7.260,00€ (1.210,00€/mes * 6 mesos) dins de la partida de Patrimoni Local preveient 
que l’obligació de pagar esdevindrà a partir del segon semestre de l’exercici 2017, un 
cop finalitzades les obres i obtingut la llicència d’espectacles i activitats recreatives 
corresponent.  

D’acord amb l’informe núm. 67/2016, de 4 d’octubre, emès per l’Administrativa de 
Cultura. 

D’acord amb l’informe tècnic núm. 051/16, de 7 de novembre, emès per l’Arquitecte 
Tècnic Municipal d’Urbanisme. 

D’acord amb l’informe jurídic núm. 36/16, de 15 d’octubre, emès per la TAE de Serveis 
Jurídics.  

D’acord amb la diligència de fiscalització 646/2016,  de 30 de desembre, de 
l’Interventor accidental. 

D’acord amb l’informe Tècnic  127/2016, de 9 de gener de 2017, del Departament 
d’Activitats. 

D’acord amb l’informe complementari del Serveis Jurídics núm. 01/17 de 10 de gener 
de 2017. 

D’acord amb l’informe de la Intervenció Municipal núm. 01/17 de 10 de gener de 2017. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de gener de 2017. 

Per tot això, la Regidoria de Cultura proposa al Ple l’adopció del següent  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar els plecs de condicions i de prescripcions tècniques que hauran de 
regir el contracte d’arrendament de la planta baixa del local situat a situat a la Plaça de 
la Font, núm. 11,  propietat de la Societat Recreativa i Cultural l’Aliança, que s’annexen 
al present acord i que en formen part a tots els efectes. 
 
Segon.- Aprovar la concertació directa d’arrendament de la planta baixa del local situat 
a la Plaça de la Font, núm. 11,  propietat de la Societat Recreativa i Cultural l’Aliança, 
pel preu de mil euros mensuals (1.000,00€/mes) més l’IVA corresponent que 
ascendeix a dos-cents deu euros mensuals (210,00€/mes), condicionat el seu inici i 
efectivitat a que l’esmentat local sigui arranjat, a càrrec de la propietat, d’acord amb el 
projecte d’obres i d’activitats necessaris i a l’obtenció de la llicència d’espectacles i 
activitats recreatives segons estableix la normativa vigent i a l’obtenció, per part d’una 
Entitat Ambiental de Control, de les actes de control inicial favorables perquè es pugui 
utilitzar d’acord amb els usos descrits en els plecs de condicions i de prescripcions 
tècniques que hauran de regir el contracte d’arrendament de la planta baixa del local 
situat a situat a la Plaça de la Font, núm. 11,  propietat de la Societat Recreativa i 
Cultural l’Aliança. 
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Tercer.- La durada del contracte serà de 18 anys, prorrogables per 10 anys més en 
períodes de 5 anys cadascun, i començarà a sorgir efecte el dia següent a la data de 
formalització del mateix. 

Quart.- Aprovar la despesa de 1.210,00€ mensuals, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
62 336 20200. 

Cinquè- Els pagaments del preu es faran mitjançant domiciliació bancària amb 
periodicitat mensual. L’arrendatari emetrà factura mensual a l’inici de cada període que 
serà informada pel responsable del contracte, i aprovada per l’òrgan competent. En 
cas de no presentar la citada factura o que un cop presentada sigui informada 
desfavorablement es podrà dur a terme la baixa de la citada domiciliació per part de 
l’Ajuntament. 

Sisè.- Notificar-ho a la Societat Recreativa i Cultural L’Aliança de la pl. De la Font, 11 
de Cubelles 08880 i comunicar-ho al Departament d’Intervenció-tresoreria i al 
Departament de Cultura als efectes corresponents.” 
 
La Sra. Martínez recorda que al Ple del juny va preguntar pel compromís pres per 
l’equip de govern amb l’Aliança per tal de llogar l’espai i ajudar així a pagar l’hipoteca,  
i que al Ple d’octubre, quan es valorava el pressupost, va preguntar a què es 
destinaven els 6.200 € de la partida de Cultura i que se’ls va respondre que era per al 
lloguer de l’Aliança i que si es duia a terme ja se’ls informaria.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
 
Continua dient que, ara, molts dels informes que s’adjunten a la proposta estan datats 
de l’octubre i que hagués estat d’agrair que en un projecte com aquest, que és un 
projecte de poble, no s’hagués exclòs la representació del 100% de la població;  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià. 
 
Comenta que els hagués agradat tenir l’opció de debatre aquest projecte, al que volen 
donar suport perquè és un llegat del nostre poble –diu-.Conclou indicant que, salvant 
aquestes petites diferències, Cubellencs-FIC hi votarà a favor. 
 
El Sr. Pérez opina que aquest contracte neix amb mal peu, cosa que demostra el fet 
que el govern es faci una sèrie d’esmenes a sí mateix que modifiquen totalment -diu- 
l’acord inicial, i considera obvi que aquestes esmenes responen a demandes que han 
fet els grups de l’oposició, ja que el govern no compta amb una majoria clara per a 
aprovar el contracte inicial. 
 
Continua dient que aquest “nyap” és fruit de la manca de diàleg i transparència del 
govern i que també els ha sobtat que la pròpia direcció de l’Aliança no demanés que 
tots els grups estiguessin implicats en la causa i ara demanin un vot de confiança per a 
aprovar-ho. Afegeix que el contracte es pot millorar, sobretot les condicions de cara als 
interessos públics, i que no entenen que en un contracte de 18 anys més deu 
prorrogables no hi hagi una major reversió per a la ciutadania, com per exemple una 
futura copropietat o municipalització de l’edifici. 
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El Sr. Pineda diu que no hi ha hagut imposicions per cap part sinó un període de 
reunions i negociacions amb l’entitat i que des de l’Ajuntament sempre han dit que 
intentaran ajudar a totes les entitats històriques. Recorda que l’Ajuntament no 
començarà a pagar el lloguer fins que no tinguin les claus a la mà i que aleshores es 
podrà disposar d’un espai per a gaudiment dels cubellencs i les cubellenques, més 
enllà dels anys que s’hagin pactat, i que, per altra banda, es mantindrà aquest 
patrimoni històric. Finalment adreçant-se als membres de l’entitat diu que ICV serà al 
seu costat. 
 
La Sra. Cuadra diu que estan contents perquè finalment s’ha pogut trobar la fórmula 
per a establir aquest vincle entre una societat privada i l’Ajuntament. 
 
Explica que l’anterior legislatura es va prendre la decisió de deixar de llogar el cinema 
perquè cada cop se’n feia menys ús; que es va treballar amb l’antiga Junta de l’Aliança 
per a poder solucionar problemes de deutes amb l’IBI i trobar subvencions per a poder 
tornar a obrir l’edifici, però que calia un document de cessió i els socis no volien cedir 
l’edifici a l’Ajuntament, al qual tampoc se li va ocórrer mai la fórmula del lloguer, per la 
qual cosa felicita la Junta actual. 
 
Seguidament, diu voler denunciar que es tiressin les escales de l’edifici perquè està 
catalogat en la seva totalitat, i no només la façana, i perquè aquest va ser un dels 
greus problemes que va portar al tancament d’aquest edifici.  
 
Afegeix que lamenta haver-se assabentat de tot per la premsa i que a la Comissió 
Informativa faltés informació, però afegeix que a partir d’aleshores hi han hagut dues 
reunions de treball on s’han resolt dubtes; a continuació, aclareix que no és cert que 
les esmenes siguin només del govern, sinó que sorgeixen a partir d’aquestes reunions 
i, per tant, són consensuades i s’han treballat.  
 
La Sra. Cuadra diu que no s’esmena la totalitat del contracte sinó només els anys de 
durada i la forma de pagament, i que s´ha ampliat l’informe de Cultura a petició d’ella 
mateixa. Continua dient que si critiquen que l’esmena del govern va arribar ahir, també 
s’ha de dir que la de Cubelles Sí Es pot també va arribar ahir a la mateixa hora però 
amb una diferència:  la del govern ha estat consensuada amb l’entitat i la majoria dels 
regidors i la de Cubelles Sí Es Pot no. 
 
Per tot l’exposat conclou indicant que el seu vot serà favorable. 
 
La Sra. Boza diu que es tracta d’una molt bona oportunitat per a tots. Explica que van 
ser els primers en proposar una rebaixa en els anys i agraeix molt que tiri endavant 
aquesta esmena. 
 
Quant a l’abstenció en la votació de l’esmena de Cubelles Sí Es Pot diu que 
comparteixen que hagués estat més clarificador tenir un contracte final però que a la 
seva forma d’entendre l’oposició és constructiva i vol que quedi clar que l’apertura de 
l’Aliança és un mèrit col·lectiu de tots els cubellencs i cubellenques, que estan 
representats en els grups municipals que avui donaran un vot favorable. 
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El Sr. Tribó diu que estan a favor de l’Aliança i de que el poble tingui un teatre, tal i 
com ja deia el seu programa electoral però que es queixen de la forma de treballar del 
govern, que posa pals a les rodes-diu- a la tasca que ha de fer l’oposició i reitera que 
no tenen l’esborrany del contracte i que han de votar a cegues. 
 
Pensa que pot haver-hi un conflicte d’interessos entre part del govern i la part 
contractant; que el president de l’Aliança també ho és del partit PDCAT, que 
l’alcaldessa és fundadora i està a la Junta del mateix partit i que tot plegat podria ser la 
“corretja de transmissió” que podria explicar per què no els faciliten documents o per 
què uns altres els donen “in extremis”. 
 
Vol saber si la filla del primer tinent d’alcalde i el fill de l’alcaldessa són candidats a la 
Junta de l’Aliança, si l’Aliança té previstes eleccions el dia 21 d’aquest mes i si 
signaran amb la Junta sortint o amb l’entrant. 
 
Continua dient que no saben quines persones d’aquest govern estan a la Junta de 
l’Aliança, que això és un conflicte d’interessos i que l’article 11 del ROM obliga a 
declarar aquests conflictes. Afegeix que també tenen la pròpia secretària de 
l’alcaldessa com a tresorera, candidata a la nova junta. 
 
Comenta que de tot això es dedueix que estan fent un autocontracte, que hi ha un 
tràfic d’influències o quelcom que no saben si s’ajusta a la Llei i també demana saber 
si el govern o algun dels seus membres ha fet un aval per l’Aliança. 
 
L’alcaldessa anomena “malalt” al Sr. Tribó. 
 
El Sr. Tribó demana a l’alcaldessa que ho retiri. 
 
L’alcaldessa retira les seves paraules. 
 
El Sr. Tribó continua dient que com la Diputació de Barcelona no li pot donar la 
subvenció a l’Aliança, aleshores es passa per l’Ajuntament i que saben que la persona 
que dóna aquesta subvenció també és de CIU i ara estan esbrinant si pot ser del 
PDCAT. 
 
Indica que han fet un contracte al qual l’IBI el paga l’Ajuntament quan no li toca per Llei 
i adreçant-se a la portaveu de CIU diu que l’esmena, per molt que ella digui, la fa el 
govern i que la de Cubelles Sí Es Pot sí està feta en temps i forma però en base a uns 
documents que els donen molt tard. 
 
Finalment diu que l’Aliança és massa important com per no fer intervenir la ciutadania.  
 
El Sr. Macià explica que ERC ja tenia al seu programa electoral el compromís de fer 
possible la re apertura d’aquest espai i que, ara, gràcies a la subvenció de la DIBA es 
disposa dels mitjans i l’oportunitat de fer-ho. 
 
Diu que, tal i com diu l’eslògan, “l’Aliança viu”, que ho fa gràcies als socis que han 
cregut en que tard o d’hora s’obriria i que ell és un d’aquests socis. 
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Ardila. 
 
Explica que, en època de Nadal, se’ls va notificar que la Diputació de Barcelona havia 
de donar aquesta subvenció a primers de febrer i que si no tenia el suport de 
l’Ajuntament abans d’aquesta data, es perdria, motiu pel qual ha parlat abans, 
comenta, de medi i d’oportunitat. Continua dient que s’han recollit les aportacions de la 
resta de partits polítics, cosa que contradiu la manca de diàleg de la que parlava el 
regidor de Guanyem Cubelles i que l’esmena de Cubelles Sí Es Pot no pot prosperar 
perquè un contracte és entre dues parts i una no es pot imposar a l’altra. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila. 
 
En relació al possible conflicte d’interessos al que es referia el Sr. Tribó, explica que hi  
ha un informe de la secretària que estableix que ser soci de l’Aliança no és causa legal 
d´abstenció i que aquí, la majoria de regidors que són del poble i que s’han implicat a 
la vida associativa del municipi, estan en una associació o en una altra. Afegeix que la 
seva filla i el fill de l’alcaldessa no estan a la Junta perquè els han fet fora gràcies al Sr. 
Tribó, per evitar suspicàcies. 
 
Finalment diu que no entén que el Sr. Tribó, que dóna lliçons i es preocupa tant per la 
transparència i pels conflictes d’interessos, sent regidor sigui també administrador 
d’una associació del poble que ha rebut i ha cobrat factures de l´Ajuntament. 
 
El Sr. Grau diu que estan d’acord amb el govern en la voluntat d’obrir i col·laborar a la 
reobertura de l’Aliança, però considera que el govern està passant de puntetes sobre 
el seu compromís, que la seva actuació és curta. Afegeix que la seva proposta és que 
l’Ajuntament assumeixi al 100% el lideratge del procés de re apertura i anar a un 
projecte de cogestió al 50%. 
 
Diu que l’Aliança és una entitat privada però que en els últims temps està fent de 
paraigües d’un seguit d’entitats i associacions del municipi que justificarien aquest 
projecte de cogestió, que fos amb el conjunt d’entitats, i que també reflexionés amb 
altres associacions i entitats com per exemple la Fundació Estapé o entitats a nivell 
esportiu que tenen la mateixa problemàtica que l’Aliança.  
 
Continua dient que avui es proposava aprovar un contracte que no estava a la 
documentació i vol deixar clar que el govern no ha complert la seva funció de resoldre 
els interrogants que fonamenten la decisió, tant de la massa social de l’Aliança, com el 
suport de les entitats que hi ha al darrere, com l’actuació de la pròpia Junta; que el 
govern no els ha explicat quin és el projecte de rehabilitació de l’edifici, quines són les 
condicions i repercussions del procés d’avals, ni quin projecte cultural hi ha al darrere 
per a donar energia al procés. Considera que en aquest Ple seria el moment d’aclarir 
tot això. 
 
Conclou dient que hi ha interrogants als informes tècnics, que posen en suspens 
aquest contracte i posen en fals el discurs d’aquest govern de que s’està fent tot 
l’esforç per a que l’Aliança s’obri. 
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L’alcaldessa demana a la secretària general que aclareixi el concepte de contracte i 
els plecs que s’aproven avui. Recorda que avui no s’aprova cap contracte i que aquest 
no es signarà fins que els lliurin les claus i estigui tot en condicions per a entrar. 
 
La secretària general diu que avui s’aproven els plecs, que en essència serà el que 
digui el contracte i que el contracte no es podrà formalitzar fins que no es compleixi 
una de les condicions dels plecs. 
 
L’alcaldessa  pregunta a la secretària si aquest contracte existeix. 
 
La secretària respon que no existeix, que fins els tècnics municipals comprovin que 
l’edifici, tant des del punt de vista arquitectònic com ambiental per l’activitat, compleix 
el que marca la Llei no es lliuraran les claus, no es signarà el contracte i l´Ajuntament 
no començarà a pagar. 
 
El Sr. Ardila diu que, per a Unitat Cubellenca, un partit municipalista i d’àmbit 
fonamentalment local, l’única postura possible davant d’aquest punt no pot ser cap 
altra que el suport inequívoc a la proposta; que  per a la seva formació, però per a 
totes les forces presents al Consistori, la possibilitat de gaudir d’un teatre municipal i 
d’un centre de trobada com l’Aliança és del tot indispensable. 
 
Continua dient que saben el que l’Aliança ha significat per al poble i que allà hi han vist 
el Cuscó i el Vidal representant el Pastorets, han frisat amb les olors de les roses de 
l’estimada Dolors Thomas, allà hi va néixer fa 50 anys el Club Futbol Cubelles, han 
gaudit de la màgia dels Reis i han acompanyat després els seus fills a lliurar les seves 
cartes plenes d’il·lusions; han ballat; han vist cinema; han combatut la dictadura, i han 
passat hores i hores acompanyats d’amics i conversant amb enyorats cafeters com en 
Pau Avinyó i el Luis Lanaspa, entre d’altres. 
 
Afegeix que la reobertura de l’Aliança serà un èxit dels seus socis i de la població 
sencera de Cubelles i que l’Ajuntament no en pot restar al marge; que la 
responsabilitat del crèdit és dels socis i dels avalistes i que l’Ajuntament, al seu torn, 
podrà utilitzar de manera prioritària un edifici singular i de grans possibilitats ubicat al 
centre mateix del poble.  
 
Comenta que de vegades es parla que es tracta d’una entitat privada, però que totes 
les seves activitats sempre han tingut una clara vocació popular, sense restriccions i 
obertes al conjunt de la població i que és per això que l’Ajuntament, mitjançant un 
lloguer per sota de la mitjana del que hauria de pagar en unes altres condicions, no pot 
desaprofitar l’ocasió d’arribar a un acord amb l’Aliança, tal com ja s’havia fet en altres 
ocasions, i beneficiar-se d’un patrimoni de gran valor i del que podran regraciar-se 
totes les entitats i col·lectius del poble. 
 
Creu que, bo i sabent que poder altres grups ho haguessin fet d’una altra manera o 
haguessin pactat unes altres condicions, en el fons tots estan d’acord en la necessitat 
d’obrir, una vegada més, aquest emblemàtic espai a tota la vila  i diu que si, de retruc, 
es contribueix al blindatge econòmic d’una entitat patrimoni de Cubelles i fundada fa 
més de cent anys, no podran estar més que satisfets amb el sentit del seu vot. 
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Conclou indicant que, tal com diu la pancarta que ara mateix oneja a la façana del seu 
edifici, l’Aliança viu i que avui poden garantir que també ho farà demà, demà passat, 
l’any que ve i d’aquí a cent anys més.  
 
L’alcaldessa diu que darrere L’Aliança hi ha una història molt gran que només sap qui 
l’ha viscut i recorda els concerts vermut, els dies de Reis, els assajos per a fer els 
Pastorets  o les cantades de les corals Espetec i Cor l’Espiga. Finalment manifesta 
que Unitat Cubellenca obre l’Aliança. 
 
En aquests moments, sent les 20.10 hores, i segons el previst a l´article 26 del 
Reglament de Participació Ciutadana, l’alcaldessa dóna la paraula al president de la 
Societat l’Aliança. 

Quan són les 20:12 h es reprèn la sessió i es sotmet la proposta a votació quedant 

aprovada per 12 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PP, 2 de 
CIU i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 5 abstencions( 2 del PSC, 2 de 
Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem Cubelles). 

8.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
9.- MOCIONS  
 
9.1.- MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS 
EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC 
 
La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi 
econòmica, que bona part de la  societat està patint. Malauradament, aquesta tràgica 
situació que massa llars suporten i que tants col· lectius han denunciat, s'ha vist 
agreujada per esdeveniments ocorreguts el passat dilluns, 14 de novembre, a la ciutat 
de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma. 
Gas Natural li havia tallat el subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts 
de dos mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables 
que es poden evitar simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els 
subministraments bàsics a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) 6 de 
cada 10 dels incendis  amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen  a 
veure amb la pobresa energètica. 

És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per  atendre totes aquelles  
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el 
llindar de la pobresa. Però sens dubte, tota la càrrega no la poden assumir les 
administracions locals i els Serveis Socials Municipals. Aquesta no pot ser l'única 
solució a aquestes situacions tan dramàtiques que estan patint moltes llars. Cal el 
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compromís real i ferm per part de la resta d'administracions, com són l'estatal i 
l'autonòmica i de les companyies subministradores, especialment les elèctriques, que 
vulneren la llei escudant-se en subterfugis administratius.  

A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència 
habitacional i la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Però no 
s'ha desplegat el reglament corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu 
el compliment per part de les companyies subministradores. S'han de prendre les 
mesures necessàries urgentment per aturar la situació de pobresa energètica que 
agreuja encara més la situació de les famílies més vulnerables. És del tot 
irresponsable i temerari, per part de la Generalitat, deixar passar un hivern més, sense 
resoldre aquesta problemàtica administrativa. 

Per tot l'exposat, el ple de l'Ajuntament de CUBELLES proposa la moció següent en la 
qual insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica 

2. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per 
combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici 
de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va 
emprendre i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns 
dels articles fonamentals per combatre l’emergència i l'exclusió residencial, per part del 
Tribunal Constitucional .  

3. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 
subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer 
públic a la pagina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, les 
aportacions de les empreses subministradores. 

4.Ampliar els llocs de presentació de sol· licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidaria 
de subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les 
oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència 
Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i 
flexible de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 

6. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions 
locals per crear oficines d’eficiència energètica que assessorin la ciutadania per 
estalviar en el consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació 
de mesures d'estalvi energètic a les llars en situació de pobresa energètica. 

7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita 
contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies. 
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8. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança 
Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que treballen per a les 
persones en situació de vulnerabilitat,  i a les empreses subministradores. 

El Sr. Tribó diu que el seu grup és sensible amb aquesta matèria tot i que l’íter és una 
mica contradictori donada l’abstenció del PSC en una moció sobre la mateixa matèria 
que va presentar Cubelles Sí Es Pot. Considera que les esmenes que presenten ara 
contribueixen a enriquir la moció presentada pel PSC. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pérez. 
 
Le esmenes són les següents:  
 
ESMENA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CUBELLES, SI ES POT RELATIVA 
A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC:  

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 PSC Cubelles; per 
l'aprovació de la modificació, si s'escau, "MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES 
URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERADICAR LA POBRESA 
ENERGÈTICA".  

A fi i efecte de donar compliment al que disposa 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; lluitar contra les situacions de pobresa severa i d'exclusió social; així como 
lluitar contra la pobresa energètica i de subministraments basics proposem les 
següents esmenes.  

Afegir els punts assenyalats amb el números "NOVÈ.-"  

"NOVÈ.· Conforme a l'article 24 de ROM, aprovar els següents acords: 

9.1.· 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. 

9.2.· 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. 

ALTRESSÍ DIC: Que conforme el que disposa l'apartat 4 de l'article 23 del Reglament 
Orgànic Municipal manifesto que el regidor que defensarà aquesta esmena al plenari 
serà Albert Tribó.” 
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La Sra. Martínez, en relació a l’esmena de Cubelles Sí Es Pot, considera que el punt 
9.1 ja podria quedar inclòs a l’acord primer de la moció presentada pel PSC i que el 
punt 9.2 que parla de les directives també quedaria inclòs en el punt que demana 
l’aprovació del reglament.  

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

Seguidament agraeix la tasca que es fa des del Consell Comarcal a través de 
l’Ajuntament mateix envers les persones que tenen necessitat en aquests moments 
tan crítics. 

Quant al punt tercer de la moció, comenta que els seria indistint qui signés els 
convenis, si Generalitat o Ajuntament, mentre fos efectiu i que tenen entès que 
l’Ajuntament ja ha signat un conveni amb la companyia subministradora d’aigua per a 
les factures d’aquelles famílies que així ho necessitessin.  

En relació al punt cinquè, que parla de ser flexible, considera que queda ambigu i que 
no acota, cosa que podria donar lloc a una mala interpretació i quant al punt sisè diu 
que s’hauria de demanar a la Generalitat més suport econòmic però no tant per a la 
creació d’oficines sinó destinar-lo a aquesta lluita contra la pobresa energètica. Afegeix 
que al punt vuitè s’hauria d’incloure instar i donar trasllat a l’Estat i al Parlament 
europeu. 

Agraeix al Consell Comarcal la informació que els va fer arribar de l’import de les 
factures i diu que si es recullen les propostes que han fet votarien a favor de la moció. 

El Sr. Pérez diu que Catalunya va ser pionera en legislar mesures per a pal·liar els 
efectes de la pobresa energètica, com així ho demostra la Llei 24/2015 i la creació del 
Fons de Pensió solidària de subministraments bàsics, que procedia únicament de la 
Generalitat, quan la Llei preveu, indica, que les companyies subministradores també 
aportin una part per a aquest fons. Afegeix que segons les entitats socials i sindicals 
els requisits per a accedir a aquest fons són molt farragosos i no arriben a totes les 
famílies amb vulnerabilitat energètica. 

Opina que apart d’instar altres institucions també es poden fer coses a nivell local com 
alguns Ajuntaments que ja multen les companyies de subministraments energètics per 
incompliment de la Llei 24/2015, fan auditories energètiques en habitatges de famílies 
amb vulnerabilitat econòmica aplicant millores en eficiència energètica i aïllament 
tèrmic o duen a terme campanyes per a fer un ús racional de l’energia. 

Considera que s’han de potenciar les polítiques d’ocupació i buscar fórmules per a que 
a totes les persones se’ls garanteixin uns ingressos mínims per a cobrir les necessitats 
bàsiques. 

El Sr. Macià diu que votaran a favor de la moció perquè és cert que no hi ha un 
reglament i que només Sorea va complir aportant 3.000 € per a pagar despeses 
d’aigua. Afegeix que és molt difícil que a una persona usuària dels Serveis Socials se li 
talli el subministrament. Quant al Pla municipal que demana el Sr. Tribó indica que la 
regidoria està treballant en un reglament que presentaran un cop el tinguin acabat i 
que tenen el suport del Consell Comarcal i de l’Agència Catalana del Consum i 
entenen que ara el Pla no és necessari. 
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Es sotmet a votació l’esmena presentada per Cubelles Sí Es Pot i no s’aprova per 9 
vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU), 5 vots a favor (2 
del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem Cubelles) i 3 abstencions ( 2 del PP 
i 1 de Cubellencs-FIC). 

El Sr. Grau explica que la voluntat d’aquesta moció parteix de la dada de que 6 de 
cada 10 dels incendis amb víctimes mortals a Catalunya, tenen a veure amb 
problemes de pobresa energètica; que la idea de la moció no era ni qüestionar la 
gestió municipal ni la del Consell Comarcal, simplement enviar el missatge als 
ciutadans de que aquest Ajuntament no és aliè a aquesta realitat. 

Continua dient que la moció té dues qüestions importants, en primer lloc constatar que 
aquest Ajuntament és conscient de l’efecte devastador de la crisi en moltes famílies 
del municipi i en segon lloc enviar un crit d’alerta de que no només els Serveis Socials 
han de rebre aquesta responsabilitat en solitari. 

Quant a l’esmena consideren que un Pla municipal es podria incorporar perfectament i, 
respecte les aportacions de Cubellencs entén que són d’una lògica claríssima i que es 
poden incorporar sense problema. 

La Sra. Cuadra manifesta que votaran a favor de la moció però vol aclarir que  als 
municipis de menys de 20.000 habitants els Serveis Socials no depenen directament 
de l’Ajuntament sinó del Consell Comarcal, i que tots els reglaments, ajuts i 
subvencions es donen en base als requisits que marca el departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat. Comenta que si alguna família no es posa en 
contacte amb la regidoria de Serveis Socials potser sí que hi ha una tallada de 
subministrament, però que també han de dir que, arran de tots els incendis que hi ha 
hagut, les empreses han respost i s’han posat en contacte amb molts dels 
Ajuntaments i que ara també hi ha una reunió pendent amb les dues empreses de 
subministraments per a demanar que no es tallin més comptadors a les famílies 
usuàries dels Serveis Socials. Afegeix que, quan els requisits que es demanen són 
complicats, les persones que treballen als Serveis Socials ajuden les famílies a 
tramitar aquestes subvencions. 

Explica que hi ha hagut un conveni, que ella mateixa va passar als regidors de 
l’oposició, amb uns diners que han arribat per a poder pagar totes aquestes factures i 
diu que és cert que des del començament de la crisi els Serveis Socials s’han dedicat 
a tapar forats i urgències i que el que s’hauria d’intentar és fer polítiques de prevenció. 

Conclou dient que no estarien d’acord en donar suport econòmic per a crear més 
oficines però sí per a destinar-ho a prevenció. 

La Sra. Boza diu que votaran a favor però que no saben quina ha estat la intenció de 
presentar aquesta moció ja que, a banda de la Generalitat, el desembre de 2016 es va 
arribar a un acord estatal entre PSOE i PP per a modificar la Llei del sector elèctric 
amb la finalitat de defensar les famílies vulnerables i afegeix que Podemos Unidos s’ha 
quedat fora d’aquest pacte. Quant  a l’esmena diu que s’abstindran perquè consideren 
que instar el govern quan ja s’ha arribat a un acord no té massa sentit. 
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El Sr. Tribó recorda que en data 8 de març de 2016 van presentar una moció contra la 
pobresa energètica i que el resultat va ser el vot en contra de tot el govern i l’abstenció 
de la resta de grups, a excepció de Guanyem que va votar a favor. Seguidament indica 
que a Cubellencs cal dir-li que no és el mateix un reglament que un Pla municipal. 

Explica que l’INE assenyala que 22,2% de les vivendes de l’Estat espanyol estan en 
risc de pobresa energètica, que el 10,2% fan retards en el pagament de les factures, i 
que a Catalunya 200.000 llars tenen tots els membres a l’atur i 93.000 no tenen cap 
ingrés. Afegeix que el que s’està parlant aquí afecta un dret fonamental, l’article 35 de 
la Declaració dels Drets Humans i que, en conseqüència, caldria que ara els partits 
que van votar en contra o es van abstenir votessin a favor. 

Finalment diu que el PP oblida que són ells qui van posar un recurs contra la Llei 
Catalana de Pobresa Energètica. 

El Sr. Pineda aclareix que a la moció del 8 de març de 2016 ICV no va votar en 
contra, sinó que es va abstenir; que el que fa que aquestes mocions de vegades 
s’aprovin i de vegades no és el tarannà i les maneres de posar-les sobre la taula 
perquè recorda una moció sobre pobresa energètica, diu, presentada per varis grups, 
entre ells PSC, CIU i ICV, que es va aprovar per unanimitat el 18 de febrer de 2015 i 
que, ara, es presenta una moció que fa referència a l’entrada en vigor a l’agost del 
2015, o sigui que enganxen aquesta moció amb la que es va presentar aquella vegada 
i té una continuïtat en el moment. Per tot l’exposat diu que de vegades aproven i 
d’altres no però que no és perquè estiguin en contra de la pobresa energètica. 

Es sotmet a votació la proposta, amb les esmenes proposades per Cubellencs, i 
s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació, quedant redactada de la 
següent manera: 

“MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER  PAL·LIAR ELS EFECTES I 
ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA  

La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi 
econòmica, que bona part de la  societat està patint. Malauradament, aquesta tràgica 
situació que massa llars suporten i que tants col· lectius han denunciat, s'ha vist 

agreujada per esdeveniments ocorreguts el passat dilluns, 14 de novembre, a la ciutat 
de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma. 
Gas Natural li havia tallat el subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts 
de dos mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables 
que es poden evitar simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els 
subministraments bàsics a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) 6 de 
cada 10 dels incendis  amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen  a 
veure amb la pobresa energètica. 

És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per  atendre totes aquelles  
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el 
llindar de la pobresa. Però sens dubte, tota la càrrega no la poden assumir les 
administracions locals i els Serveis Socials Municipals. Aquesta no pot ser l'única 
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solució a aquestes situacions tan dramàtiques que estan patint moltes llars. Cal el 
compromís real i ferm per part de la resta d'administracions, com són l'estatal i 
l'autonòmica i de les companyies subministradores, especialment les elèctriques, que 
vulneren la llei escudant-se en subterfugis administratius.  

A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència 
habitacional i la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Però no 
s'ha desplegat el reglament corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu 
el compliment per part de les companyies subministradores. S'han de prendre les 
mesures necessàries urgentment per aturar la situació de pobresa energètica que 
agreuja encara més la situació de les famílies més vulnerables. És del tot 
irresponsable i temerari, per part de la Generalitat, deixar passar un hivern més, sense 
resoldre aquesta problemàtica administrativa. 

Per tot l'exposat, el ple de l'Ajuntament de CUBELLES proposa la moció següent en la 
qual insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica 

2. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per 
combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici 
de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va 
emprendre i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns 
dels articles fonamentals per combatre l’emergència i l'exclusió residencial, per part del 
Tribunal Constitucional .  

3. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 
subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer 
públic a la pagina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, les 
aportacions de les empreses subministradores. 

4.Ampliar els llocs de presentació de sol· licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidaria 
de subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les 
oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència 
Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil de les 
acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial.  

6. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions 
locals per a destinar-los a la lluita contra la pobresa energètica. 

7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita 
contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies. 

8. Donar trasllat d'aquest acord a l’Estat, al Parlament Europeu, al Govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la 
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Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi 
que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat,  i a les empreses 
subministradores.” 

9.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE CUBELLES DEMANANT L'INICI 
URGENT DELS PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS 
MUNICIPIS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ 

L'atur és el principal problema de la nostra societat, com recullen les enquestes del 
CEO. La crisi econòmica ha tingut un impacte molt dur sobre l'ocupació i l'any 2008, en 

poc més de 12 mesos, l'atur es va incrementar en un 49 %. La taxa d'atur registrada 
va arribar al seu màxim l'any 2013, i encara se situa en el 14,6%,lluny de les xifres 
anteriors al 2008. 

La fallida del sector immobiliari va afectar molt especialment a les feines poc 
qualificades, el que dificulta la reinserció laboral de les persones provinents de la 
construcció. Aquestes dificultats expliquen el percentatge d'atur de molt llarga durada 
d'un 2,4 % i que afecta molt especialment a les persones majors de 45 anys i amb 
menys formació. 
 
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d'ocupació per mitjà 
del Servei d'Ocupació de Catalunya (Llei 17/2002) i, d'acord amb l'art.14 de la Llei 
13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, les administracions locals també formen part del Sistema d'Ocupació. 
 
El SOC és l'organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya, el principal 
recurs disponible per promoure l'increment dels nivells d'ocupació i la qualitat de 
l'ocupació. El SOC és el responsable de la gestió i l'execució d'aquests FSE per al 
període 2014-2020 dins dels objectius marcats per l’Estratègica Europa 2020. Per la 
seva part, els ajuntaments són els agents que desenvolupen en el territori bona part 
dels programes del SOC. 
 
Amb la crisi i l'augment de l'atur, els ajuntaments i els serveis locals d'ocupació han fet 
un esforç suplementari per atendre tota la demanda, amb la dificultat afegida de la 
contenció pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques d'austeritat. 
Els programes d'ocupació subvencionats a través del SOC, que combinen accions 
com la informació, l'orientació, la formació, la cerca de treball, les pràctiques a 
empreses, la tutoria i el seguiment es convoquen anualment i tenen principalment una 
durada d'1 any. Incorporen, a més, partides per a la contractació dels professionals 
que els han de dur a terme i coordinar-los en favor de les persones en situació d'atur. 
 
Aquests professionals, dels quals depenen en última instancia els resultats i la eficàcia 
del conjunt de polítiques actives d'ocupació, pateixen situacions de precarietat laboral: 
contractes temporals d'obra i servei, la incertesa de les convocatòries anuals i 
l'encadenament de contractes. L'atenció i el seguiment de les persones desocupades i 
la prospecció territorial requereixen d'un mínim de continuïtat laboral que, en aquests  
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moments i d'acord amb la normativa general específica, no gaudeixen la majoria dels 
professionals dels serveis d'ocupació locals. 
En molts casos els programes del SOC exigeixen indicadors de resultats a les 
administracions locals, sense disposar aquestes d'un personal estable i suficient, amb 
prou coneixement dels col·lectius de més difícil inserció i de la realitat socioeconòmica 
de l’entorn. 
 
Els problemes estructurals de l'ocupació al país, i la necessitat de millorar l'ocupabilitat 
de la població activa demanen un servei d'ocupació ben dotat de professionals. la llei 
13/2015 preveu que el SOC ha d'iniciar amb les administracions locals la concertació 
territorial i estratègies territorials, que fomentin l'ocupació i el desenvolupament 
econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació 
d'ocupació.   Mitjançant aquests instruments es podria garantir l'estabilitat laboral entre 
els professionals dels serveis d'ocupació locals. 
 
Per tot això, el ple de l'ajuntament de Cubelles acorda : 
 

1) Instar al Servei d'Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos de 
concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb els 
ajuntaments i consells comarcals per tal de fomentar l'ocupació i el 
desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades 
destinades a la creació d'ocupació. 

 
2) Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l'estabilitat laboral 

entre els professionals dels serveis d'ocupació locals. 
 

3) Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat, Afers 
Socials i Família, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 

El Sr. Grau explica que amb aquesta moció volen enviar un missatge de suport de 
blindar totes aquelles plantilles de professionals dels serveis locals d’ocupació amb 
unes condicions que creu que són millorables en tant que sobre ells recau la 
responsabilitat d’haver de fer front a la dificultat d’accés a la ocupació de qualitat. 
 
La Sra. Martínez pregunta quina és la proposta que fa el PSC perquè diu que veuen el 
procés però no la proposta 
 
El Sr. Grau indica que la proposta és la que diu el punt número 1 i que no li pertoca a 
ell com a regidor d’àmbit municipal sinó al Servei d'Ocupació de Catalunya que és qui 
té la responsabilitat de  govern. 
 
La Sra. Martínez diu que no posen en dubte que des de les entitats i el Consell 
Comarcal del Garraf es vetlla per a que  aquest personal estigui realment qualificat 
però que els preocupa que a l’hora d’instar el Servei d’Ocupació a iniciar uns 
processos de concertació territorial no els queda clar quins són aquests processos, si 
els aixopluguen els Ajuntaments, el Consell Comarcal....i com  ho hem de fer per donar 
aquesta garantia a aquests treballadors. 
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El Sr. Grau diu que els contractes programa que es gestionen a través dels Consells 
Comarcals no poden estar pendents de la disponibilitat econòmica del govern de torn; 
que no pot ser que professionals que porten cinc o set anys fent aquesta feina estiguin 
en una situació precària o es quedin sense feina perquè els recursos econòmics no 
arriben i que la solució és que els recursos econòmics siguin suficients i arribin en el 
termini que han d’arribar. 
 
La Sra. Martínez pregunta si aquests recursos econòmics que arriben són per a 
contractar aquest personal i diu que si es així entenen que el responsable final són les 
administracions municipals o supramunicipals. 
 
El Sr. Grau respon que són les més properes, Consells Comarcals, Ajuntaments.. i 
que sense els recursos del govern, que és el que reclamen, les plantilles estan en fals; 
que les competències les té el govern i que, en funció de la seva decisió política, 
estableix unes prioritats en els recursos i que el que ells demanen és que aquesta 
prioritat es destini cap aquí, decidint a través del Parlament de Catalunya. 
 
La Sra. Cuadra diu que el govern de la Generalitat no és el govern de torn, sinó el que 
ha escollit la ciutadania i que els diners es poden destinar a moltes coses però que són 
pocs; que el Sr. Grau demana diners per al SOC i ella per a Ensenyament i Sanitat 
però que a Catalunya ens manquen molts recursos. Afegeix que en aquests últims 
mesos no coneix cap tècnic de serveis socials que hagin fet fora perquè des del 
Consell Comarcal s’intenten buscar recursos per a que si un tècnic està en perill pugui 
continuar.  
Continua dient que no entén ben bé el que demana la moció ni de quins processos 
parla i que, per tant, hi votaran en contra. 
 
La Sra. Boza diu que s’abstindran perquè no saben quina és la intenció de la moció i 
considera que hi  falta contingut. 
 
El Sr. Tribó diu que estan a favor de millorar el Servei d’Ocupació de Catalunya i que 
per aquest motiu votaran a favor de la proposta.  
 
Es sotmet la moció a votació i s’aprova per 6 vots a favor (1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de 
Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem Cubelles), 2 vots en contra de CIU i 9 abstencions 
(4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 2 del PP i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
9.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM CUBELLES PER 
ACABAR AMB DISCRIMINACIONS ENTRE LA CIUTADANIA DE CUBELLES AL 
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Atès que al Reglament del Cementiri Municipal de Cubelles en el seu article 33 , diu  
literalment “ L´Ajuntament podrà acordar concessió del dret funerari sobre un nínxol o 
una tomba, sense aplicació de taxes quan es tracti de persones que hagin prestat 
serveis al municipi o derivin d´actes basats en circumstàncies especials segons 
valoració la pròpia Corporació per acord de Ple”. 
 
Guanyem Cubelles considera que beneficiar de la no aplicació de la taxa del 
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cementiri a persones que hagin prestat serveis al municipi és una discriminació i 
un greuge  comparatiu respecte a la resta dels ciutadans i ciutadanes de Cubelles que 
amb els seus impostos, la seva dedicació i el seu treball anònim també contribueixen a 
dignificar i millorar el nostre municipi. 
 
Considerem que aquesta frase s´ha d´eliminar del Reglament del Cementiri 
Municipal ,per aquest motius i per a que prevalgui la igualtat de condicions entre la 
ciutadania de Cubelles proposem al ple municipal de Cubelles els següents acords: 
 
1.-Aprovar inicialment la modificació de l´article 33 del Reglament del Cementiri 
Municipal de Cubelles que quedarà redactat de la manera següent: 
 
Article 33è  
 
“ L´Ajuntament podrà acordar concessió del dret funerari sobre un nínxol o una tomba,  
sense aplicació de taxes quan es tracti d´actes basats en circumstàncies especials 
segons valoració de la pròpia Corporació per acord de Ple. 
 
En aquest supòsit la titularitat del dret no serà transmissible , ni s´autoritzaran en la 
tomba o nínxols altres inhumacions, ans al contrari serà el propi Ajuntament que tindrà 
cura dels mateixos ”. 
 
2.- Que en relació a l´article 178 del Text Refós de la Llei municipal i règim local de  
Catalunya es posi en marxa el procediment legalment establert per modificar aquest 
reglament. 
 
El Sr. Pérez considera una discriminació cap a la resta de ciutadans de Cubelles la no 
aplicació de les taxes del cementiri a persones que hagin prestat serveis al municipi i 
per això proposa suprimir aquesta frase de l’article 33 i deixar la resta del text, que ja 
contempla casos amb circumstàncies especials però sense discriminar ningú. 
 
La Sra. Martínez diu  que no és plat de bon gust per a ningú haver de demanar aquest 
benefici i per això pregunta quantes vegades en els últims anys s’ha fet ús d’això 
perquè si no se’n fa ús de manera capritxosa ni constant opina que no caldria 
modificar aquest punt. 
 
El Sr. Hugué respon que és la primera vegada que se’n fa ús, que ell tingui 
constància. 
 
El Sr. Tribó pregunta si val més un difunt que sigui funcionari que un que no ho és i 
per què aquest privilegi no el poden gaudir la resta de ciutadans. Diu que es tracta 
d’un criteri d’igualtat i que no entenen l’argument en virtut del qual les famílies dels 
funcionaris de la corporació tenen aquest privilegi. 
 
La secretària general, a petició de l’alcaldessa, explica que la circumstància de que 
aquest senyor sigui un empleat públic no vol dir que l’article s’apliqui exclusivament als 
treballadors públics; que parla d’un concepte indeterminat: algú que hagi prestat un 
servei al municipi, com pot ser un fill il·lustre i que, per tant, correspon al Ple apreciar-
ho en cada moment. 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_01 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

32 
 
 

 

 

 
El Sr. Tribó diu que el que és segur és que tot funcionari presta serveis al municipi i 
que contraatacar les seves argumentacions fent servir el coneixement tècnic d’una 
gran professional, funcionària de l’Ajuntament, i fer-li perdre la seva neutralitat, ja 
cansa i prega a l’alcaldessa que faci servir el seu propi criteri. 
 
El Sr. Macià explica que, des que ell és regidor de Benestar Social, s’han donat tres 
casos d’enterrament per beneficència; que si una família no pot pagar l’enterrament se 
li pagarà, igual que se’ls paga l’aigua. 
 
Seguidament demana al Sr. Tribó que tingui més respecte cap a la secretària, més 
quan en moltes Comissions Informatives, diu, li demana la seva opinió; afegeix que 
ells són el poder executiu però que davant cap dubte legal, per això hi és la secretària, 
per a preguntar-li però que al Sr. Tribó només li interessa faltar al respecte a tothom. 
 
El Sr. Pérez diu que dóna igual que sigui una persona o en siguin 400 i que ell no ha 
parlat en cap moment de funcionaris sinó de persones que han prestat serveis al 
municipi, però que això no vol dir que continuï sent una discriminació. 
 
El Sr. Hugué diu que si s’haguessin revisat el reglament municipal veurien que té 19 
anys; que estan en procés de revisió d’aquest i d’altres articles que, probablement, 
estan desfasats i que també hi ha moltes coses a treballar en l’Ordenança reguladora 
fiscal. Emplaça el consistori a que, quan es tingui l’esborrany d’aquest reglament, es 
faci  una reunió per a tractar aquest i d’altres articles, motiu pel qual convida a que es 
retiri la moció amb aquest compromís. 
 
El Sr. Pérez agraeix la proposta del regidor i retira la moció. 
 
 
10.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez prega que els facin arribar amb la major brevetat el conveni amb 
Sorea, amb les dades que l’Ajuntament ha fet com a seus els pagaments. 
 
2.- La Sra. Martínez, en relació a la subvenció de l’entitat AMICU, prega que el regidor 
rectifiqui i que la informació que es doni sigui fiable perquè la que es va donar al Ple 
passat, diu, no va ser certa ja que s’ha fet públic a diferents mitjans que aquesta entitat 
mai havia renunciat a percebre aquesta subvenció. 
 
El Sr. Macià explica que la subvenció es va demanar fora de termini i que l’entitat va 
renunciar a la subvenció a canvi de tres autocars i que  quan es va fer aquest tracte, el 
president no era l’actual. 
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Precs del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra demana que el Reglament del cementiri es faci des del respecte i 
la rigorositat perquè no els va agradar el titular de l’últim article que es va publicar al 
“Cubelles Comunica” i que deia: “l’objectiu dels Serveis Socials és diferenciar entre 
l’espavilat i el necessitat”. Comenta que espera que l’objectiu d’aquest Reglament sigui 
detectar els focus de necessitat del municipi i poder pal·liar-los amb polítiques de 
prevenció o ajuda. 
 
Precs del grup municipal del PP 
 
La Sra. Boza prega al govern i en concret al regidor de Participació Ciutadana que no 
porti la ideologia a l’absurd; que s’ha editat, des de l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana, un calendari on hi són totes les dates i que el 12 d’octubre ve marcat però 
no té cap llegenda ni com a dia de la Hispanitat ni per exemple, com ha fet la 
Generalitat al seu calendari, com a Festa Nacional d’Espanya i que, d’aquesta manera, 
s’està faltant a la informació. Prega que es corregeixi. 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó diu que en dates 31 d’agost de 2015, novembre de 2015, 3 de març de 
2016 i 9 de gener de 2017 han presentat instàncies demanant informació sobre 
l’expedient administratiu amb Sorea i que no se’ls ha facilitat la documentació. Prega 
que se’ls contestin les instàncies. 
 
2.- El Sr. Tribó diu que s’han talat mitja dotzena d’arbres de l’Av. Jaume I núm. 21 i 
prega saber si s’han pres mesures per a evitar que se’n tallin més o per a sancionar 
l’empresa que ho ha fet. 
 
3.- El Sr. Tribó diu que sembla ser que s’ha perdut la subvenció de la biblioteca i si és 
així prega que es faci el que calgui per a recuperar-la. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez recorda que al Ple anterior va preguntar si es va activar el 
protocol que està aprovat per Ple per a actuar el dia de la pedregada i que ja va aclarir 
que no es tractava de l’INUNCAT però que el regidor encara no li ha donat resposta, 
motiu pel qual reitera la pregunta del Ple anterior. 
 
2.- La Sra. Martínez pregunta: s’ha pogut fixar ja la data per a la mesa de treball en 
relació a la C-32?  
  
3.- La Sra. Martínez comenta que són coneixedors de que s’han entrat unes 
instàncies a través del Consell Comarcal i de l’Ajuntament d’una persona que està 
demanant un ajut social; que saben que des del Consell s’han posat en contacte amb 
aquesta persona però que no els consta el mateix per part de l’Ajuntament, i pregunta: 
com s’està gestionant? Ens poden tenir informats? 
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4.- La Sra. Martínez indica que al Ple de l’octubre es va aprovar una modificació de la 
RLT d’una plaça per a la qual es requerien unes titulacions que no coincideixen, 
afirma, amb les que figuren a l’anunci que s’ha publicat del BOPB. Pregunta a què es 
deu. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: com està el tema dels fanals del camp de futbol de 
Mas Trader? Diu que encara n’hi ha que no tenen registre. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: per què no s’ha acabat de pintar la barana del camp 
de futbol de Mas Trader? 
  
3.- El Sr. Daniel Pérez diu que el Passeig de La Mota és intransitable degut a les 
branques de les palmeres i pregunta: quan pensen tallar-les? Diu que tota la 
programació està prevista a l’estiu. 
 
L’alcaldessa diu que es farà abans per l’interès de tots. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià. 
 
4.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: poden fer una mica de neteja i endreçar el solar que 
hi ha darrere l’escola Mar i Cel? 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra, en relació a la RLT, pregunta a la secretària si el que val és el que 
va aprovar el Ple o el que hi ha publicat al BOPB? La secretària respon que el 
correcte és el que s’ha aprovat al Ple i que si hi ha alguna errada al BOPB, des de 
RRHH s’ha de rectificar. 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: per quin motiu el dia de la Constitució apareix al calendari 
de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana sense cap especificació? 
 
2.- La Sra. Boza pregunta: hi ha data de reunió amb el tema de la Generalitat? Els han 
donat la nova data o encara no hi ha segona reunió?  
 
3.- La Sra. Boza pregunta si està previst arreglar el passadís de fusta entre Ramon 
Llull i Mars Mortes. 
 
Preguntes del grup municipal del PSC-CP 
 
1.- El Sr. Grau, en relació a L’Aliança, pregunta si els poden fer arribar la 
documentació o un aclariment sobre aquesta inscripció en el Registre de la que s’ha 
parlat. 
 
L’alcaldessa diu que ha estat el Sr. Tribó qui ha parlat d’aquest tema. 
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El Sr. Tribó indica que hi ha un seguit de drets reals inscrits al Registre de la 
Propietat, que no és coincident el nom que consta al Registre amb el de l’Associació, i 
que hi han drets reals que no estan cancel·lats i que almenys afecten a 13 persones 
que tindrien drets reals sobre l’immoble que s’està llogant, i considera que aquestes 
càrregues haurien de constar als Plecs. 
 
El Sr. Grau pregunta: seria possible esbrinar això abans de la signatura? 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 20 de desembre de 2016 

 
 
1.- La Sra. Martínez  fa un agraïment a les persones que van fer de voluntàries el dia 
de la pedregada i pregunta: es va activar el protocol que es va aprovar pel Ple per a 
actuar en aquest tipus de casos? Es va trucar tots el efectius que teníem al nostre 
abast, inclosos els agents de policia que no es trobaven a caserna? Es va posar 
l’Ajuntament en contacte amb el Grup de Riscos? 
El Sr. Macià , en relació a la pregunta de la Sra. Martínez sobre la pedregada, explica 
que es va ampliar el servei de Policia i de grua. Quant al Pla INUNCAT diu que se li 
explicarà amb més detall però indica que no es va posar en marxa perquè no hi havia 
els supòsits per fer-ho però que també es va reforçar el tema bombers. 
 
2.- La Sra. Martínez pregunta: per quina data tenen previst crear la taula de treball a la 
que es comprometia la moció que es va aprovar al Ple del novembre sobre la C-31? 
Encara no hi ha cap data concreta, se us avisarà tan bon punt es fixi. 
 
3.- La Sra. Martínez diu que al Ple del juny de 2016 es va aprovar una subvenció de  
de 1.000 €  destinada a una Associació de Minusvàlids de Cubelles i que, segons els 
indiquen, no ha estat lliurada motiu pel qual pregunta: per quin motiu no s’ha fet 
efectiva? Tenen intenció de fer-la arribar abans que acabi aquest exercici? 
El Sr. Macià, quant a la tercera pregunta de la Sra. Martínez, explica que la subvenció 
a AMICU no s’ha donat perquè es va arribar a un acord amb la Presidència de 
l’Associació que l´aportació de l’ajuntament seria pagar l´autobús adaptat de tres 
excursions que han fet.  
 
4.- La Sra. Martínez diu que al Ple del novembre es va acordar fer una taula de treball 
amb les treballadores de les Llars d’infants però que els consta que no han trucat a les 
treballadores ni s’ha convocat ni donat cap informació als regidors i per això pregunta: 
per què no s’ha dut a terme aquesta trobada? 
No es va adoptar cap acord en aquest sentit, ja que les treballadores són de l’empresa 
CLECE i no treballadores municipals. No obstant, afegir que l’Ajuntament de Cubelles 
va ser convocat pel Tribunal Laboral de Catalunya  a un acte de conciliació prèvia el 
dia 9 de gener de 2016  arran d’una  demanda interposada per part de les 
treballadores de les dues llars d’infants municipals  contra l’empresa i contra 
l’Ajuntament.    

5.- La Sra. Martínez recorda que al Ple del juny es va aprovar una modificació de 
pressupost que destinava una partida al correcan i que el regidor es va comprometre a 
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que es podria disposar d’aquest espai abans de final d’any però que no ha complert la 
seva paraula i pregunta: quin ha estat el motiu de no complir amb la paraula que va 
donar als cubellencs i cubellenques? 
S’està seguint el procediment corresponent, tan aviat sigui possible es procedirà a la 
licitació i execució del contracte. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 20 de desembre de 2016 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta : com és que encara està tancada la sala polivalent 
de l’escola Charlie Rivel per manca de l’informe dels bombers? 
 
La sala polivalent de l’escola està oberta per a qualsevol tipus d’actes vinculats a 
l’escola. La sala ha estat limitada per aforament. S’ha fet una adequació del sistema 
ventilació que permet que aquest aforament pugi fins a 400 persones. 

 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que a les escales que baixen del Carrer Sebastià i Puig fins 
al CAP hi manca una barana i pregunta: tenen programat posar aquest tram de 
barana? 
Aquest és un espai del CAP. Hem traslladat la demanda. En cas que no rebem 
resposta demanarem permís per executar-ho. 

3.- El Sr. Daniel Pérez, en relació al web municipal, diu que s’ha de ser més 
transparent perquè han detectat que no s’han publicat les retribucions dels càrrecs 
electes dels mesos d’octubre i novembre i pregunta: ho poden publicar?. Afegeix que 
l’última acta de Ple publicada és la del mes de juliol i pregunta: poden publicar la resta 
d’actes? 
 
Les actes del Ple estaven pujades a la web municipal, però vam detectar que hi havia 
un errada tècnica que no  permetia visualitzar-les. En el moment que ens vam adonar, 
ho vam corregir i ara ja es pot visualitzar. 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC-CP 
en el Ple ordinari del 20 de desembre de 2016 

 
1.- El Sr. Grau diu que l’Associació de Pares i Mares del Tegar tenia una activitat 
programada amb un compromís de suport econòmic per part de l’Ajuntament de 1.500 
€ , a través de Serveis Socials i Alcaldia,  import que no s’ha pagat i que després se’ls 
va dir que seria de 500 € i per aquests motius pregunta: quins són els criteris per a 
l’atorgament d’aquestes subvencions? Quin va ser el criteri que va fer canviar aquest 
import? Per què encara no s’ha cobrat i l’activitat ja s’ha fet? Finalment demana que es 
doni una resposta a l’Associació amb la data prevista de pagament. 
 
El Sr. Macià, en relació a la pregunta del Sr. Grau sobre l’Associació de Pares i Mares 
del Tegar, diu que van tenir una primera reunió amb l’antic president i que per desprès 
festes  tenen pendent una altra amb l’actual presidenta. Quant al canvi de criteri en 
l’import, comenta que va venir donat perquè en aquell moment no tenien partida 
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pressupostària i es va adoptar el criteri de pagar el mateix que els paga el Consell 
Comarcal del Garraf. 
 
2.- El Sr. Grau pregunta: quin és el calendari de revisió i aprovació de la nova 
biblioteca per a adequar, segons els informes tècnics i el govern, el projecte del 2011 
aprovat per Ple? Tenen previst fer-ho dins del 2017? Demana concreció en les dates. 
 
Ja s’han iniciat els contactes amb l’equip redactor de l’anterior Projecte de la Biblioteca 
per que pugui realitzar la modificació del Projecte que reduirà les dimensions i costos 
de la construcció de l’edifici inicialment previst al Projecte del juliol de 2012. 
 
S'està treballant perquè a finals d'abril disposem del Projecte Modificat i es pugui 
engegar el procediment de licitació de les obres, amb el que es podrien iniciar les 
obres de construcció de la nova biblioteca cap a l’octubre-novembre d’aquest any 
2017. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:45 hores; com a secretària general, en dono fe. 
 
        
 
 
 
 
 
   


