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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL 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 18 de juliol de 2017, a les 18:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 
 

Sr. José M. Ardila Contreras, 1r tinent d’alcaldia. 
 

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 

Sr. Narcís Pineda i Oliva, 4t tinent d’alcaldia 
 

Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 5è tinent d’alcaldia. 
 

Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 

 
Sr. Agustí Casanovas i Borrell, regidor del Grup Municipal d’esquerra Republicana 
de Catalunya 

 
Sr. José Manuel Écija Albalate.  

 
-Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 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. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de 
Cubelles. 

 
Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Grup municipal del Partit Popular de Cubelles. 

 
Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 

 
Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  

 
Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC. 
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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 
segons Decret 651/2016, de 15 de desembre. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia. 
 
 
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 JUNY DE 2017 
 
Es sotmet  a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres presents. 

II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- Agraïment de l’Associació Catalana per al Parkinson 
 
La Sra. Alcaldessa dóna lectura a l’esmentat agraïment: “Volem agrair-li, en nom de la 
Delegació del Garraf i Penedès de l’Associació Catalana per al Pàrkinson, el tracte i 
les facilitats rebudes per poder presentar l’exposició 10 anys Pàrkinson al Garraf. 
L’Ajuntament que vostè representa ha contribuït a fer-ho possible. Aquesta exposició 
és el testimoni de 10 anys de treball per combatre la malaltia de Pàrkinson a les 
nostres comarques. 
 
L’emotiva intervenció de la família cubellenca *** i *** van arrodonir una tarda d’un 
nivell extraordinari. El paper que tenen els ajuntaments per donar suport a les entitats 
és cabdal. L’Ajuntament de Cubelles va demostrar que juga a un altíssim nivell, la qual 
cosa la nostra entitat li agraeix de tot cor.” 
 
2.- Agraïment pel suport a l’Elenc Artístic Arbocenc 
 
L’Ajuntament de l’Arboç ha agraït el suport donat pel Ple perquè l’entitat Elenc Artístic 
Arbocenc rebi la Creu de Sant Jordi. 
 
3.- Aprovació unànime de la proposta de Jutgessa de Pau pel TSJC 
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La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aprovat per 
unanimitat la proposta de nomenament de la Sra. Montserrat Antó i Salom com a 
jutgessa de Pau titular del municipi de Cubelles en data 27 de juny. 
 
4.- Salvament marítim 
 
Arran de les queixes d’alguns usuaris, i de les comprovacions d’algunes d’aquestes 
queixes, s’ha encarregat als tècnics responsables el seguiment exhaustiu del contracte 
de salvament marítim a les platges de Cubelles.  
 
Aquest seguiment consistirà en estudiar les queixes rebudes i revisar que l’empresa 
adjudicatària compleix amb tots els requeriments establerts al plec de clàusules 
tècniques pel qual va guanyar la concessió.  
 
 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 
 
No n’hi ha 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
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. 45/17, de 11 de juliol, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 
 
 

DF 
Data de 

l'objecció 
Import de 
l'objecció 

Reparament DA i data 

295/17 13/06/2017 
120.669,76 

€ 

REPARAMENT segons informe conjunt de 
Secretaria-Intervenció 9/2017. Reconeixement 
extrajudicial de crèdits de JUNY 2017, relació de 
factures núm. 34/2017 aprovada per Junta de 
Govern Local de 14/06/2017. 

DA 
322/2017 
de 
14/06/17 
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282/17 12/06/2017 1.000,00€ 

REPARAMENT, per no donar compliment a 
l'article 23.2 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions en relació als articles 17 i 20 de la 
mateixa llei, pel que fa a 6a edició premis de 
recerca.  

DA 
338/2017 
de 
13/06/17 

304/17 27/06/2017 

 1.944,43€ 
560,00€ 

7.921,34€ 
6.085,03€ 

 

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

DA 
382/2017 
de 
27/06/2017 

324/17 21/06/2017 27.116,08€ 

REPARAMENT segons informe conjunt de 
Secretaria-Intervenció 10/2017. Reconeixement 
extrajudicial de crèdits de JUNY 2017, relació de 
factures núm. 36/2017 aprovada per Junta de 
Govern Local de 28/06/2017.  

DA 
344/2017 
de 
22/06/17 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
EXPEDIENT 222/10/17 
 
Es presenten propostes de modificació pressupostària de les Regidories de Patrimoni,  
d’Espai Públic, d’Urbanisme, de Comunicació i d’Esports, en les modalitats de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit per atendre despeses per a les quals no hi ha 
suficient consignació en el pressupost vigent i no es poden demorar fins l’exercici 
següent, d’acord amb la urgència justificada en els informes dels serveis gestors. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com els informes d’Intervenció núms. 41 i 42/17, de 
6 de juliol.   
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de juliol de 2017; 
 
Es proposa al Ple els següents    
 
                                                                  ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat de suplement de crèdits 
núm. 09/2017, expedient 2222/10/17, tot incorporant romanent líquid de tresoreria per 
despeses generals, en la forma següent: 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS   

Eco. Descripció Import 

87000 
APLICACIÓ PER FINANÇAMENT DESPESES 
GENERALS 

154.717,39 

  TOTAL 154.717,39 

 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

45 161 61905 
INVERSIONS ORDINARIES XARXA 
AIGUA 

21.953,47 € 

45 165 62321 INVERSIONS ENLLUMENAT 3.472,47 € 

62 336 45390 
ALTRES SUB A SOC MERC,ENTID PÚB. 
EMPR I ALTRES O.P.DEP DE CA 

3.500,00 € 

  TOTAL 28.925,94 € 

          

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

13 491 62600 
EQUIPS PER PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ 

5.989,50 € 

30 151 60021 
ADQUISICIO TERRENYS I 
EXPROPIACIONS 

79.801,95 € 

80 342 62202 
MILLORES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

40.000,00 € 

  TOTAL 125.791,45 € 

 
SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar 
del dia següent a la publicació del corresponent edicte en el BOP, període durant el 
qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
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durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta i aclareix que els crèdits extraordinaris fan 
referència a les bombes del Foix, a l’adaptació de la guingueta de platja i a 
excavacions. Quant als suplements de crèdit indica que fan referència a la reparació 
de l’antena de Ràdio Cubelles, la permuta del terreny *  i a la renovació del paviment 
de la pista exterior municipal. 
 
El Sr. Pérez comenta que el paràgraf cinquè de la memòria de l’Alcaldia diu que la  
Regidoria  d'Espai  Públic  presenta  proposta  de  modificació  de  pressupost  per la 
manca de consignació pressupostaria, per tal de fer front a despeses derivades de 
les obres de connexió de serveis a la guingueta situada a la Mota de Sant Pere i 
que el plec de clàusules tècniques que regula l’adjudicació de les llicències dels 
serveis de temporada a les platges, a l’apartat obligacions del titular del servei, diu: 
“contractar al seu càrrec els diferents subministraments de serveis, aigua, electricitat, 
sanejament, que, en el seu cas, siguin necessaris. També seran al seu càrrec les 
obres i costos de connexió que es meritin com a conseqüència d’aquestes 
contractacions”. Demana un aclariment al respecte. 
 
El Sr. Hugué explica que com que arribaven una mica justos a l’adjudicació, perquè 
prèviament es va fer la comissió d’estudi per a decidir el Pla d’Usos, el que es va fer és 
que tots els concessionaris sortissin amb les mateixes condicions; que la 1 i la 2 tenien 
les connexions ja fetes i al tercer adjudicatari l’Ajuntament li posava les connexions per 
a sortir amb les mateixes condicions  i demanar així el mateix cànon. 
 
El Sr. Pérez diu que, en el seu dia, aquests xiringuitos també van pagar la seva 
connexió i que s’hauria d’haver previst modificar el plec de clàusules. 
 
L’alcaldessa pregunta a la secretària si es pot aprovar el punt. 
 
La secretària,  explica – sense entrar a valorar el fons perquè no té aquí els plecs- si 
pot informar que el xiringuito número 3 no ha arribat a instal·lar-se  i que s’ha iniciat 
l’expedient per a extingir-ne l’autorització, amb la qual cosa es pot aprovar la 
modificació perquè no té cap implicació ni per al titular ni per a l’Ajuntament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU i 1 del Sr. Écija), 6 abstencions (1 del PSC, 2 de 
Cubelles Sí Es Pot, 2 del PP i 1 de Cubellencs-FIC ) i 1 vot en contra de Guanyem 
Cubelles. 
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La Sra. Martínez explica que els ha arribat la informació que ha exposat el 
representant de Guanyem i que com que hi ha un termini d’exposició pública 
presentaran al·legacions i d’aquí el sentit del seu vot.  
 
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE ENSENYAMENTS ESPECIALS, 
ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I ANÀLOGUES EN ESTABLIMENTS 
MUNICIPALS, ENTRADA A MUSEUS I UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS 

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Cultura relativa a la ordenança fiscal núm. 20, i 
l’informe 6/2017 de l’Administrativa de Cultura de data 23/06/2017.  
 
Atesa la diligència de secretaria núm. 004/2017, de data 16 de febrer de 2017. 
 
Ates l’informe de la TAE d‘Hisenda 8/2017, de data  6 de juliol de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’11 de juliol de 2017. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic (LRJSP), que disposa que els òrgans superiors podran avocar cap a si 
mateixos el coneixement d’un assumpte, la resolució de la qual correspon per 
delegació als seus òrgans dependents,. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,   
 
 
Es proposa el Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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PRIMER. Avocar cap a l’Alcaldia la competència per a la signatura i presentació de la 
present proposta a l’òrgan resolutiu  que la ostenta. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2017 i següents, la 
modificació de l’Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com l’esborrany 
d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a tots els 
efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa sobre ensenyaments especials, 
activitats culturals, lúdiques i anàlogues en establiments municipals, entrada a 
museus i utilització d’edificis municipals. 
 
S’elimina del redactat del punt A) de l’annex allò relatiu al Cinema Mediterrani. 
 
Es millora el redactat del punt B) de l’annex “Entrada Exposició Permanent del 
Pallasso Charlie Rivel”: Actualitzant el nom i eliminant el concepte de visites. 
 
S’elimina el redactat del punt C) de l’annex relatiu a la bonificació per a persones 
empadronades d’acord amb la diligència de secretaria 004/2017 de data 16 de febrer 
de 2017. 
 
S’incorpora a l’annex el punt  E) Entrada i visita al castell de Cubelles. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada. 
 
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província 
aquest acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es 
consideraran definitivament aprovats. 
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
La Sra. Pérez explica que a l’octubre es faran efectives les visites al castell i s’havien  
de taxar uns preus públics; que el preu de l’entrada serà de 4 euros amb beneficis per 
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a docents i aturats i amb la gratuïtat per a l’alumnat de Cubelles. Afegeix que les 
visites seran el primer cap de setmana de cada mes, més les concertades, i que les 
esmenes que es van proposar per a aquesta Ordenança han estat introduïdes. 
 
La Sra. Martínez diu que encara continua figurant la sala multiusos de La Mota. Quant 
a les bonificacions, diu que no s’ha inclòs la gratuïtat que Cubellencs proposava per 
als aturats. Per altra banda comenta que veu un greuge perquè no creu que tot el 
personal docent faci servir aquesta gratuïtat per temes relacionats amb cultura, com 
seria el cas d’un professor d’esports. Afegeix que també es suprimeix la bonificació del 
75% per a les persones empadronades que celebrin matrimoni en una de les sales de 
l’Ajuntament. Per tot l’exposat indica que el seu vot serà d’abstenció. 
 
El Sr. Pérez diu que a l’apartat B de l’annex figura una bonificació per als titulars de la 
ruta del xató quan Cubelles ja no hi forma part. Proposa fer una esmena per a retirar 
aquesta frase. 
 
L’alcaldessa diu que en cas que ens hi tornéssim a adherir s’hauria de tornar a 
modificar l’Ordenança. 
 
El Sr. Tribó diu que estan en contra de la supressió de la bonificació del 75% quan 
s’han pujat impostos, hi ha superàvit i tenim romanent de tresoreria, per la qual cosa 
diu que votaran en contra. 
 
Es sotmet a votació l’esmena proposada per Guanyem i s’aprova per unanimitat 
dels membres presents. 
 
Es sotmet a votació la proposta, amb l’esmena incorporada, i s’aprova per 12 vots 
a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU, 1 del Sr. Écija, 2 del PP i 1 
de Guanyem Cubelles), 2 abstencions (1 del PSC i 1 de Cubellencs-FIC) i 2 vots en 
contra de Cubelles Sí Es Pot, quedant redactada com segueix: 
 
“7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE ENSENYAMENTS ESPECIALS, 
ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I ANÀLOGUES EN ESTABLIMENTS 
MUNICIPALS, ENTRADA A MUSEUS I UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS 

 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
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363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Cultura relativa a la ordenança fiscal núm. 20, i 
l’informe 6/2017 de l’Administrativa de Cultura de data 23/06/2017.  
 
Atesa la diligència de secretaria núm. 004/2017, de data 16 de febrer de 2017. 
 
Ates l’informe de la TAE d‘Hisenda 8/2017, de data  6 de juliol de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’11 de juliol de 2017. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic (LRJSP), que disposa que els òrgans superiors podran avocar cap a si 
mateixos el coneixement d’un assumpte, la resolució de la qual correspon per 
delegació als seus òrgans dependents,. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,   
 
 
Es proposa el Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Avocar cap a l’Alcaldia la competència per a la signatura i presentació de la 
present proposta a l’òrgan resolutiu  que la ostenta. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2017 i següents, la 
modificació de l’Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com l’esborrany 
d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a tots els 
efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa sobre ensenyaments especials, 
activitats culturals, lúdiques i anàlogues en establiments municipals, entrada a 
museus i utilització d’edificis municipals. 
 
S’elimina del redactat del punt A) de l’annex allò relatiu al Cinema Mediterrani. 
 
Es millora el redactat del punt B) de l’annex “Entrada Exposició Permanent del 
Pallasso Charlie Rivel”: Actualitzant el nom i eliminant el concepte de visites. 
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S’elimina el redactat del punt C) de l’annex relatiu a la bonificació per a persones 
empadronades d’acord amb la diligència de secretaria 004/2017 de data 16 de febrer 
de 2017. 
 
S’incorpora a l’annex el punt  E) Entrada i visita al castell de Cubelles. 
 
S’elimina del redactat del punt B) de l’annex el següent: ”Bonificació del 50% de 

l’entrada al Museu, als titulars del carnet de la Ruta del Xató”. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada. 
 
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província 
aquest acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es 
consideraran definitivament aprovats. 
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de l’Ordenança Fiscal corresponent.” 
 
 
REGIDORIA D’HISENDA 
 
8.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI EN EL 
MARC DE LA  CAIXA DE CRÈDIT 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
FINANÇAR INVERSIONS PREVISTES AL PRESSUPOST 2017 
 
En el pressupost format per a l’exercici 2017 es preveien determinades actuacions 
d’inversió per un import total de 3.280.224,87€, 
 
Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona és un instrument de cooperació local que 
té per objecte, entre d’altres, l’atorgament de crèdits als ajuntaments de la província 
per al finançament de noves inversions, 
 
Les característiques dels crèdits són d’un import màxim de 175.000 euros per 
ajuntament i any, tipus interès 0% i amortització amb un màxim de 10 anys, depenent 
del tipus d’operació i un any de carència des de la concessió, 
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En el pressupost per a l’exercici 2017 es va preveure com a font de finançament de 
determinades inversions la concertació d’un préstec a llarg termini amb Caixa de 
Crèdit al 0% d’interès, per un total de 175.000 euros, 
 
En data 19/05/17 es tramet a la Diputació de Barcelona, la sol·licitud de crèdits per 
registre d’entrada en el marc de la Caixa de Crèdit 2017, per un total de 175.000Euros, 
per a les següents actuacions: 
 
Actuació: Inversions enllumenat ordinàries 105.000,00 Euros   Termini: 10 anys 
Actuació: Aplicacions Informàtiques 70.000,00 Euros               Termini: 5 anys 
 
En data 29 de juny, el Servei de Programació de la DIBA comunica per email que la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 29/06/2017 va aprovar les 
operacions sol·licitades, amb les característiques següents: 
 

 
ACTUACIÓ IMPORT 

CRÈDIT 
REFERÈNCI

A 

TIPUS 
D’INTERÈ

S 

Tipus 
interès 
Implíci

t 

Interesso
s implícits 
estimats 

ANUALITAT
S 

Inversions 
enllumenat 
ordinàries 

105.000,0
0 

20/2017 0% 0,40% 
2.273,62 

EUR 
10 

Aplicacions 
Informàtique

s 
 

70.000,00 21/2017 0% 
-

0,26% 
-549,33 

EUR 
5 

 
Atès que un cop aprovada la sol·licitud de  concessió per part de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, cal que es trameti al Servei de Programació l’acord 
municipal d’acceptació dels crèdits i del model de conveni, 
 
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit aprovades dins l’exercici 2017 
ja supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari prevists en el pressupost 2017 i, en 
conseqüència, l’òrgan competent per a l’aprovació efectiva de l’operació de crèdit que 
ara es sol·licita, és el Ple municipal, 
 
Vist l’informe de la intervenció municipal núm. 40/2017, 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm.146/2015, es va delegar a la Regidoria 
d’Hisenda, la competència relativa a la preparació dels expedients de crèdits i 
operacions de tresoreria, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de juliol de 2017; 
 
Per tot l’exposat, 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_07 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

13 
 
 

 

 

 

 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer.- Aprovar les operacions de crèdit a llarg termini amb Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona, per un import total de 175.000,00€ per finançar les actuacions  
d’inversió detallades, previstes al pressupost 2017, acceptant els crèdits concedits per 
la Junta de Govern de la DIBA en data 29/06/2017 i número de referència 20/17 i 
21/17, amb les condicions assenyalades en els antecedents, 
 
Segon.- Aprovar el model de conveni que els regula, que es transcriu tot seguit, per 
les operacions de crèdit amb referència 20 i 21/2017: 
 
"I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva presidenta, la Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, assistida per la secretària general, la Sra. Petra Mahillo García.   
 
AJUNTAMENT DE    CUBELLES  , representat per l’Illma.  Sr./a,   Rosa M. Fonoll i 
Ventura   ,  alcaldessa, amb assistència de la. Sra., Carme López-Feliu i Font , 
secretari/ària de la Corporació. 
 
II. FINALITAT 

 
Concertar  un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions 
que el regiran.  
 
III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 29/06/2017  ,  va 
prendre l'acord d'atorgar a  l’Ajuntament de Cubelles  un crèdit amb càrrec a la 
Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer. 
 
L’Ajuntament de    Cubelles , en data 18/07/17   , va acceptar el préstec i les 
condicions reflectides en aquest conveni.   
 
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents  
 
PACTES 
 
1. Concessió -  La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de  

Cubelles  , un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit per un import de  
105.000,00/70.000,00    euros (respectivament) , destinat al finançament de 
l'actuació    Inversions enllumenat ordinàries / Aplicacions Informàtiques 
(respectivament)  , amb un tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en   
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10/5         anualitats (respectivament) , amb la referència 20/2017 i 21/2017,  
segons les condicions que s'expressen en aquest conveni. 

 
2. Acceptació -  L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat 

plena, com també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament 
de la Caixa de Crèdit i la  normativa legal aplicable. 

 
3. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà 

l'import concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el 
préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació. 

 
4. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar 

l’interès fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la 
Diputació podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3è del Reglament de 
la Caixa de Crèdit. Les anualitats venceran el 30 de juny de cada any , i el seu 
pagament es realitzarà entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de cada any, 
mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. 
L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació 
de la Diputació. 

 
5. Consignació pressupostària -  L'Ajuntament es compromet a consignar en 

l'estat de despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de 
reintegrar el crèdit les partides corresponents que permetin  pagar a la 
Diputació l'import de les anualitats fixades.  

 
6. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels 

interessos vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels 
ingressos que legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. 
La Diputació de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes 
pagadors o recaptadors la totalitat de les quantitats vençudes i no satisfetes. La 
Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la seva 
compensació per les subvencions o altres lliuraments dels quals sigui 
beneficiari l’Ajuntament. 

 
7. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del 

crèdit concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per 
qualsevol concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la 
corresponent compensació de deutes. 

 
8. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol 

moment comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets 
per l'ens prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de 
l'actuació per a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la 
facultat d'interpretar les clàusules d'aquest conveni, com també la de resoldre 
els dubtes que sorgeixin del seu compliment. 
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
Barcelona,                             
 
LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ,    L'ALCALDESSA 
   
Mercè Conesa i Pagès  Rosa M. Fonoll i Ventura 
    
LA SECRETÂRIA DE LA DIPUTACIÓ                    LA SECRETÀRIA 
                   DE L’AJUNTAMENT 
Petra Mahillo García                                                                Carme López-Feliu i Font” 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni regulador de les 
operacions de crèdit aprovades. 
 
Quart.- Comunicar l’aprovació i  formalització dels crèdits a l’organisme que té 
delegada la tutela financera dels ens locals, Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i a la Central de Información de 
Riesgos de EELL del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta i puntualitza que la inversió en enllumenat seria 
bàsicament per al canvi de fanals i les aplicacions informàtiques correspondrien a 
l’expedient electrònic. 
 
La Sra. Martínez indica que a la pàgina 4 de l’informe d’Intervenció els imports estan a 
l’inrevés de com figuren a la proposta. Demana saber quina és la correcta. 
 
L’interventor acctal. explica que a la pàgina 2 figuren correctament però que al 
passar-ho a la pagina 4 està capgirat, que, per tant, és error de l’informe i els imports 
de la proposta són els correctes. 
 
El Sr. Pérez recorda que al darrer Ple es va aprovar un crèdit per 1.800.000 € i diu que 
no creuen necessari demanar-ne un altre, perquè amb la pujada d’impostos que es va 
fer sense cap criteri social fomenta, segons l’informe d’Intervenció, una previsió 
d’estalvi net per al 2017 de 735.000 € i que, per tant, hi ha diners per a invertir al 
nostre poble. Reivindica partides pressupostàries obertes i participatives. 
 
El Sr. Tribó diu que al Ple passat es va aprovar un crèdit per 1.800.000 € i es va 
aprovar una pèrdua de 1.150.000 €; que s’han deixat perdre 200.000 € per prescripció 
i 150.000 € per xifrar valors incorrectament a taxes i impostos i que hi ha un superàvit i 
un Romanent de Tresoreria important, a més d’haver pujat impostos. Considera que 
aquesta gestió és caòtica. 
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El Sr. Grau diu que s’abstindran per alguns dels motius que s’han comentat i perquè al 
Ple del maig van demanar una informació sobre el calendari de les inversions previstes 
pel 2017 i que la resposta ha estat la següent: “Vostè sap que les inversions 
programades durant un any s’acaben en part en anys següents. 
Algunes inversions previstes pel 2017 estaven pendents del préstec que s’aprovarà al 
mes de juny; altres estan pendent de venda de terreny; i durant el primer semestre 
s’han dut  a terme petites inversions finançades amb recursos ordinaris.” Diu que 
aquesta resposta és molt vaga, que continuen sense dir quin és el calendari i que el 
seu vot serà d’abstenció 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de Cubellencs-FIC), 3 abstencions (1 
del PSC i 2 del PP) i 3 vots en contra (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem 
Cubelles). 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decret d’Alcaldia núm. 146/2015 
de 9 de juliol, modificat pels decrets d’Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 
363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març; 181/2017, 
de 13 d’abril i 296/2017, de 17 de maig. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Vista la proposta del Regidor de Medi Ambient i Sanitat, de data 27/06/2017, relativa a 
la ordenança fiscal núm.10, i l‘informe 43/2017 del Cap dels Serveis Tècnics 
Municipals de data 27/06/2017.  
 
Ates l’informe de la TAE d‘Hisenda 8/2017, de data  6 de juliol de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’11 de juliol de 2017. 
 
Es proposa el Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2017 i següents, la 
modificació de l’Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com l’esborrany 
d’ordenança que s´incorpora al present acord formant-ne part del mateix a tots els 
efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de cementiri municipal. 
 
Es modifica el redactat de l’article 5è. Exempcions subjectives adaptant-lo a la Llei 
2/1997, de 3 d’abril sobre serveis funeraris. 
 
S’elimina l’últim paràgraf del punt 1.1 de l’article 6è. Quota Tributària relatiu a la 
reducció dels nínxols construïts amb anterioritat al 1985.   
 
S’actualitza el segon paràgraf de l’article 7è Acreditació així com el punt 5 de l’article 
8è Autoliquidació i ingrés en relació a les referències de les tarifes de l’article 6è 
Quota tributària.  
 
S’esmena 1 error ortogràfic a l’article 3r. Subjecte passiu. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es 
consideraran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
El Sr. Hugué explica que hi havia ambigüitats al redactat de l’Ordenança i que ara 
s’aclareix que sempre que hi hagi un enterrament de beneficència, ha d’anar lligat a 
l’informe de Serveis Socials i, per altra banda, que ho requereixi un jutjat. Afegeix que 
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també s’elimina una bonificació que hi havia als nínxols més antics del cementiri, ja 
que al 2016 es va arranjar el mòdul 1 i a partir de novembre d’aquest any s’arranjaran 
els mòduls 2,3 i 4 amb la qual cosa la bonificació ja no té sentit. 
 
La Sra. Martínez pregunta al regidor la durada prevista de les obres. 
 
El Sr. Hugué respon que duraran un parell o tres de mesos i que, igual que al mòdul 
1, ho faran amb la màxima sensibilitat amb les restes. Explica que des d’avui i fins que 
acabin les obres, si hi ha algun decés es buscarà una altra ubicació temporal. 
 
El Sr. Pérez creu que a la taxa s’hauria d’haver buscat la progressivitat segons la 
capacitat econòmica dels subjectes obligats a pagar-la i que, per tant, caldria revisar-
la. Insisteix que s’hauria de fer una auditoria de la gestió del cementiri de les últimes 
legislatures i obrir un expedient informatiu per a depurar responsabilitats respecte el 
desgavell en aquesta gestió. Afegeix que encara estan esperant que el regidor els 
truqui per a revisar el Reglament del Cementiri, tal i com es va comprometre. 
 
La Sra. Boza diu que el tema del cementiri requereix d’una revisió profunda per 
l’antiguitat i que votarà a favor de la modificació de l’Ordenança. 
 

El Sr. Hugué diu que això només és un esbós de la revisió que es farà de l’Ordenança 
a finals d’any i que convida el Sr. Pérez a treballar-hi conjuntament. Quant al tema de 
la progressivitat en la taxa comenta que també se’n pot parlar i pel que fa a l’auditoria 
diu que al que durant molts anys no s’havia fet del tot bé estan intentant posar-hi ordre 
i que s’està fent molta feina. Recorda que des de l’any 1998 no s’ha revisat el 
Reglament i que l’Ordenança és del 2009. 

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

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SALUT 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS 
 
En data 2 de maig de 2003 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’ordenança municipal de 
tinença d’animals.  

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

En data 19 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària, va 
aprovar inicialment, per unanimitat dels membres de la corporació, la modificació de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals. 
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En data 15 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària 
resta assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals. 

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

Donat que l’Ajuntament té el projecte d’habilitar zones d’esbarjo per a gossos i els 
seus amos en espais municipals és necessari procedir a una modificació de l’actual 
ordenança municipal de tinença d’animals per tal d’afegir-hi un apartat amb les normes 
d’ús d’aquests espais detallades en l’informe 5.8-03/2017, de data 23 de juny de 2017, 
de la tècnica de Medi Ambient. 

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

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de juliol de 2017; 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal per a la tinença 
d’animals, de tal manera que l’article 20 quedarà redactat de la manera següent: 

“Article 20.  Espais reservats als animals de companyia 

(...) 

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

Normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos 

La utilització dels espais d’esbarjo per a gossos requereix el compliment de les normes 
bàsiques següents: 

 Abans d'entrar a l'àrea d'esbarjo estigueu una estona en l'espai d'entrada 
observant la reacció del vostre gos i dels que ja hi són a dins.  

 Hi ha doble porta d'entrada amb la finalitat d'evitar escapaments, no obriu la 
segona porta fins estar segurs que la primera està tancada. 
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Una vegada dins, no deixeu anar el vostre gos de seguida, espereu a que 
s'acostumi i també estigueu segurs de la reacció dels altres gossos. 

 No es permet de donar de menjar als gossos en l’espai d’esbarjo, excepte 
premis d’ensinistrament. 

 Si la vostra gossa està en zel no podeu utilitzar l’espai d’esbarjo. 

 Els gossos que estiguin malalts no poden accedir a l’àrea d’esbarjo. 

 Els elements per jugar, com pilotes i d'altres, poden provocar baralles amb la 
resta de gossos, no els utilitzeu si hi ha més animals a la zona.  

 L'estada en la zona d'esbarjo no substitueix el passeig del vostre gos. 

 No malbarateu l’aigua de la font.  No està permès rentar els animals a la font. 

 Els gossos han de disposar de cartilla sanitària, estar al corrent de les vacunes 
corresponents i estar correctament desparasitats. 

 Els animals poden anar deslligats a l’espai delimitat. 

 Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar lligats i amb  morrió i 
els seus posseïdors i/o conductors hauran de portar sempre a sobre el 
corresponent carnet per a la conducció de gossos potencialment perillosos, per 
tal de tenir-lo a la disposició de les autoritats pertinents sempre que se’ls 
requereixi la seva presentació. 

 Els animals han d’anar acompanyats per una persona que se’n faci 
responsable.  En el cas dels gossos potencialment perillosos, aquesta persona 
ha de ser major d’edat i disposar de la corresponent llicència de tinença o 
conducció  de gossos perillosos, amb l’assegurança anual actualitzada. 

 Els propietaris o posseïdors dels gossos hauran de recollir els excrements dels 
seus animals de companyia en aquests espais, com a la resta de la via pública. 

 En sortir de l’àrea d’esbarjo delimitada els animals s’han de tornar a lligar. 

 No hi poden accedir animals amb problemes de comportament o agressivitat 
que puguin suposar un perill per persones o altres animals. 

 Els propietaris o posseïdors dels gossos han de vigilar els seus animals de 
companyia en tot moment i han d’evitar molèsties a les persones o altres 
animals. 

 Tant a dins de les àrees d’esbarjo per a gossos, com a la resta de la via 
pública, els propietaris o posseïdors d’un animal, sense perjudici de la 
responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels 
danys, perjudicis i molèsties que ocasionin a les persones, als béns o al medi 
natural, o als altres gossos”. 
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 Els propietaris han de tenir els animals inscrits en el cens amb identificació 
permanent (microxip), llicència si són gossos potencialment perillosos i tot allò 
que l’ordenança municipal de tinença d’animals especifica. 

 S’ha de respectar el mobiliari urbà i l’entorn. 

(...) 

 

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

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

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

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

 

El Sr. Hugué demana disculpes pel retard en l’execució de les obres del correcan però 
afirma que a finals de mes es podrà gaudir d’aquest espai. Explica que era necessari 
procedir a una modificació de l’actual ordenança donat que l’Ajuntament té el projecte 
d’habilitar zones d’esbarjo per a gossos i els seus amos en espais municipals. 

Recorda que a la Comissió Informativa es van fer una sèrie de consideracions per part 
dels diferents grups, la majoria de les quals s’han recollit i que, per altra banda, el 
mateix govern ha fet una altra esmena per a establir un horari del correcan, per a 
reforçar l’apartat del compromís dels usuaris de la zona a nivell de soroll i descans 
dels veïns així com per a  introduir el règim sancionador. 

 

A petició de l´alcaldessa, la secretària llegeix l’esmena presentada pel govern: 

 

“ESMENA A LA PROPOSTA D’ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIO 
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS  
 
Aquesta regidoria considera necessari fer unes esmenes a la proposta d’acord 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa celebrada el dia 11 de juliol de 
2017 amb la intenció de millor salvaguardar altres drets de la ciutadania i animals de 
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companyia que es poden veure afectats amb la posada en funcionament d’espais 
públics reservats als animals de companyia. 
 
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 amb les esmenes aquí proposades.   
 
Primer.- Afegir un nova norma d’ús a l’apartat “Normes d’ús dels espais d’esbarjo per 
a gossos” de l’article 20 de l’ordenança, que tindrà el següent text: 
 

 “Els espais d’esbarjo (a excepció de les platges) tenen un horari limitat d’accés als 
mateixos: 
Horari estiu (1 de juny a 31 de setembre): 06:00h. a 23:00h. 
Horari hivern (1 d’octubre a 31 de maig): 07:00h. a 23:00h.” 

 
 

Segon.- Substituir el redactat de la norma d’ús que diu “Els propietaris o posseïdors 
dels gossos han de vigilar els seus animals de companyia en tot moment i han d’evitar 
molèsties a les persones o altres animals”, pel següent text: 
 

 “Els propietaris o posseïdors dels gossos, així com dels seus acompanyats, en el seu cas, 
vetllaran per a impedir que la tranquil·litat i el descans del veïnat sigui alterat, tot 
evitant que es realitzi un soroll excessiu tant per part dels gossos com de les persones”. 

 

Tercer.- Tipificar, i per tant incorporar, com a infracció lleu l’incompliment de les 
normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos “ad hoc” (normes que no són reiteració 
de les obligacions que ja es contemplen en la resta d’ordenança i quin incompliment ja 
es troba recollit en l’apartat d’infraccions). Així, a tall d’exemple seria una infracció lleu  
l’incompliment de l’horari d’accés, donar de menjar, entrar gossos malalts, etc. 

I no ho seria per exemple “no recollir els excrements”, ja que aquesta obligació ja es 
troba tipificada a l’apartat 4 de l’article 59. 

D’aquesta manera, s’afegeix infracció 20 a l’article 59 amb el següent text: 

“Inobservança de les normes d’ús dels espais d’esbarjo que siguin pròpies de l’espai i no es 
trobin tipificades independentment”. 

Es sotmet a votació l’esmena i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU, 1 del Sr. Écija, 2 de Cubelles Sí es Pot, 2 del PP, 1 de 
Cubellencs-FIC i 1 de Guanyem Cubelles), cap vot en contra i 1 abstenció del PSC. 

 

La Sra. Martínez agraeix que s’hagin recollit pràcticament totes les seves aportacions. 
Indica que una de les propostes que no s’ha recollit feia referència a que l’interior de  
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del correcan els gossos potencialment perillosos no haguessin d’anar lligats sinó que 
portessin únicament el morrió cistella i que entén que la Llei això ho recull però que es 
podrien fer algunes adaptacions. Continua dient que també van proposar incloure en 
aquesta modificació dotar d’espais a les platges per als animals de companyia durant 
el període d’hivern i que va haver el compromís per part el govern de traslladar-ho al 
departament corresponent. 

La Sra. Boza diu que es sumen a les aportacions de Cubellencs; considera un 
contrasentit com a model de municipi en que estem proposant les alternatives de la 
platja de gossos i el correcan i per altra banda estem tan deficients respecte d’altres 
municipis en la tinença d’animals. 

El Sr. Tribó manifesta que votaran en contra perquè no estan d’acord en que els 
gossos potencialment perillosos hagin d’anar lligats a més de portar el morrió. Afirma 
que faran al·legacions i tocaran punts com les platges per a gossos, els collars 
d’asfíxia, les corretges extensibles, l’obligatorietat de passejar els gossos almenys dos 
cops al dia, les molèsties que pot generar un gos a un balcó o terrassa si s’ha 
abandonat i el risc per al propi gos perquè els consideren aspectes que no estan ben 
regulats. 

El Sr. Grau diu que votaran a favor de l’Ordenança i que saben que és complicat de 
gestionar aquest tema al gust de tothom però que estan d’acord en fer-ho de forma 
progressiva tal i com proposava el regidor. Quant als gossos perillosos comenta que 
ens hem d’atenir a la Llei i en relació al correcan opina que la  ubicació és  interessant 
però que no descartaria la possibilitat d’aprofitar altres espais del municipi per a fer 
una espai del mateix estil. Finalment diu que quedaria pendent el tema de decidir com 
s’amplia aquesta possibilitat d’usos, si es fa compatible en el tema de les platges i creu 
que es podrien posar alguns espais de prova durant la temporada d’hivern. 

El Sr. Hugué diu que ho sent molt per la gent que té gossos potencialment perillosos 
però que ens hem d’atenir a la Llei 10/1999, de 30 de juliol i al RD 287/2002, de 22 de 
març. Per altra banda, considera que s’ha d’anar poc a poc i vetllar per un equilibri 
amb els veïns i veïnes de Cubelles que volen anar a la platja i no trobar-se els animals. 
Afegeix que, finament, degut al desmantellament de la tèrmica, no és possible la 
cessió que s’havia previst per a fer un altre correcan sota el pont del Mercadona. 
Quant al vot contrari de Cubelles Sí es Pot diu que és respectable i que és cert que tot 
és millorable però que a la Comissió Informativa no van fer cap aportació, a diferència 
de Cubellencs. 

Es sotmet a votació la proposta, amb les esmenes incorporades i s’aprova per  14 
vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del 
PSC, 2 del PP, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de Guanyem Cubelles), cap abstenció i 2 vots 
en contra de Cubelles Sí Es Pot, quedant redactada com segueix: 

 

““10.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS 
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En data 2 de maig de 2003 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’ordenança municipal 
de tinença d’animals.  

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

En data 19 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària, va 
aprovar inicialment, per unanimitat dels membres de la corporació, la modificació 
de l’ordenança municipal de tinença d’animals. 

En data 15 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària 
resta assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança 
municipal de tinença d’animals. 

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

Donat que l’Ajuntament té el projecte d’habilitar zones d’esbarjo per a gossos i els 
seus amos en espais municipals és necessari procedir a una modificació de 
l’actual ordenança municipal de tinença d’animals per tal d’afegir-hi un apartat amb 
les normes d’ús d’aquests espais detallades en l’informe 5.8-03/2017, de data 23 
de juny de 2017, de la tècnica de Medi Ambient. 

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

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de juliol de 2017; 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal per a la 
tinença d’animals, de tal manera que l’article 20 quedarà redactat de la manera 
següent: 

“Article 20.  Espais reservats als animals de companyia 

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

Normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos 

La utilització dels espais d’esbarjo per a gossos requereix el compliment de les 
normes bàsiques següents: 

 Abans d'entrar a l'àrea d'esbarjo estigueu una estona en l'espai d'entrada 
observant la reacció del vostre gos i dels que ja hi són a dins.  

 Hi ha doble porta d'entrada amb la finalitat d'evitar escapaments, no obriu la 
segona porta fins estar segurs que la primera està tancada. 

Una vegada dins, no deixeu anar el vostre gos de seguida, espereu a que 
s'acostumi i també estigueu segurs de la reacció dels altres gossos. 

 No es permet de donar de menjar als gossos en l’espai d’esbarjo, excepte 
premis d’ensinistrament. 

 Si la vostra gossa està en zel no podeu utilitzar l’espai d’esbarjo. 

 Els gossos que estiguin malalts no poden accedir a l’àrea d’esbarjo. 

 Els elements per jugar, com pilotes i d'altres, poden provocar baralles amb 
la resta de gossos, no els utilitzeu si hi ha més animals a la zona.  
 

 L'estada en la zona d'esbarjo no substitueix el passeig del vostre gos. 

 No malbarateu l’aigua de la font.  No està permès rentar els animals a la 
font. 

 Els gossos han de disposar de cartilla sanitària, estar al corrent de les 
vacunes corresponents i estar correctament desparasitats. 

 Els animals poden anar deslligats a l’espai delimitat. 

 Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar lligats i amb  morrió 
i els seus posseïdors i/o conductors hauran de portar sempre a sobre el 
corresponent carnet per a la conducció de gossos potencialment perillosos, 
per tal de tenir-lo a la disposició de les autoritats pertinents sempre que 
se’ls requereixi la seva presentació. 

 Els animals han d’anar acompanyats per una persona que se’n faci 
responsable.  En el cas dels gossos potencialment perillosos, aquesta 
persona ha de ser major d’edat i disposar de la corresponent llicència de 
tinença o conducció  de gossos perillosos, amb l’assegurança anual 
actualitzada. 
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 Els propietaris o posseïdors dels gossos hauran de recollir els excrements 
dels seus animals de companyia en aquests espais, com a la resta de la via 
pública. 

 En sortir de l’àrea d’esbarjo delimitada els animals s’han de tornar a lligar. 

 No hi poden accedir animals amb problemes de comportament o 
agressivitat que puguin suposar un perill per persones o altres animals. 

 Els propietaris o posseïdors dels gossos, així com dels seus acompanyats, 
en el seu cas, vetllaran per a impedir que la tranquil·litat i el descans del 
veïnat sigui alterat, tot evitant que es realitzi un soroll excessiu tant per part 
dels gossos com de les persones. 
 

 Tant a dins de les àrees d’esbarjo per a gossos, com a la resta de la via 
pública, els propietaris o posseïdors d’un animal, sense perjudici de la 
responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels 
danys, perjudicis i molèsties que ocasionin a les persones, als béns o al 
medi natural, o als altres gossos. 

 Els propietaris han de tenir els animals inscrits en el cens amb identificació 
permanent (microxip), llicència si són gossos potencialment perillosos i tot 
allò que l’ordenança municipal de tinença d’animals especifica. 

 S’ha de respectar el mobiliari urbà i l’entorn. 

 Els espais d’esbarjo (a excepció de les platges) tenen un horari limitat 
d’accés als mateixos: 
Horari estiu (1 de juny a 31 de setembre): 06:00h. a 23:00h. 
Horari hivern (1 d’octubre a 31 de maig): 07:00h. a 23:00h. 

(...) 

Segon.- Tipificar, i per tant incorporar, com a infracció lleu l’incompliment de les 
normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos “ad hoc” (normes que no són 
reiteració de les obligacions que ja es contemplen en la resta d’ordenança i quin 
incompliment ja es troba recollit en l’apartat d’infraccions). Així, a tall d’exemple 
seria una infracció lleu  l’incompliment de l’horari d’accés, donar de menjar, entrar 
gossos malalts, etc. 

I no ho seria per exemple “no recollir els excrements”, ja que aquesta obligació ja 
es troba tipificada a l’apartat 4 de l’article 59. 

D’aquesta manera, s’afegeix infracció 20 a l’article 59 amb el següent text: 

“Inobservança de les normes d’ús dels espais d’esbarjo que siguin pròpies de l’espai i no es 
trobin tipificades independentment”. 
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Tercer.- Sotmetre l’expedient de modificació a informació pública mitjançant la 
publicació d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació durant un termini 
de 30 dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, de 
conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei de bases de règim local, en 
relació amb l’article 178 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

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

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

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

 

REGIDORIA DE CULTURA 
 
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
AL PROJECTE STOLPERSTEINE 
 
L’Ajuntament de Cubelles per Decret d’Alcaldia núm. 677/2016, de 28 de desembre,  
va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Amical de Mauthaussen per tal 
de vetllar perquè  la memòria història es converteixi en símbol permanent de la 
tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del 
reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions 
personals, ideològiques o de consciència.  
 
És voluntat de l’Ajuntament de Cubelles donar continuïtat i vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Cubelles com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques i per tal de 
prendre una iniciativa institucional necessària per el reconeixement i la rehabilitació de 
tots els ciutadans i ciutadanes que han patit persecució com a conseqüència de la 
defensa de la democràcia o les llibertats.  
 
Des de el Memorial Democràtica ens han fet arribar els requisits necessaris per formar 
part del projecte Stolpersteine.  
 
El projecte Stolpersteine,  consisteix en la col·locació d’unes plaques individualitzades 
que recorden als deportats als camps nazis. Molt dels exiliats republicans van passar o 
morir en camps d’extermini nazis, amb la complicitat i col·laboració del règim 
franquista, entre ells algun cubellenc.  
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Stolpersteine significa pedra que fa ensopegar. Es tracta d’un projecte de la mà de 
l’escultor Gunter Demnig que relaciona art i memòria. L’impulsor de la proposta, 
Günter Demnig, va néixer a Berlin el 1947 i va cursar estudis universitaris de l’àmbit de 
les arts, primer a Berlin i després a Kassel. Des del primer moment, el fet de deixar 
empremtes commovedores dins l’espai públic ha estat una prioritat en les seves obres. 
Als anys noranta va recordar la deportació de la població gitana per part de les SS 
col·locant una llosa davant l’ajuntament històric de Colònia i aquell va acabar sent 
l’origen de les Stolpersteine. La seva voluntat amb aquest projecte és fer tornar als 
seus pobles i ciutats, encara que sigui de manera simbòlica, les persones tràgicament 
desaparegudes per culpa del nazisme. 
 
En paraules del propi autor: “Assumir la mort de sis milions de jueus, va més enllà de 
la nostra capacitat de comprensió. Però si llegeixes el nom d’una persona, calcules la 
seva edat, mires cap a casa seva, i et preguntes darrera de quina finestra vivia, 
aleshores l’horror esdevé un rostre”. Cada Stolpersteine ret homenatge no només a les 
víctimes jueves sinó a totes les víctimes del nacional-socialisme, entre elles els nostres 
resistents polítics. 
 
Es tracta de llambordes de 10cmX10cm fetes de formigó i cobertes d’una fulla de 
llautó on es graven les dades de cada persona i que es col·loquen al paviment de 
davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar lliurement abans de ser 
empresonades i deportades. 
 
Avui ja hi ha unes 50.000 Stolpersteine instal·lades en setze països d’Europa, 
destacant Alemanya i Holanda com els dos on més se’n poden trobar. El 2015, Navàs 
va ser el primer municipi català a adoptar-les i, aquest 2017, s’hi ha sumat capitals 
com Igualada i Manresa, entre altres. 
 
A través de l’entitat Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell i del treball guanyador 
de la Beca d’Investigació Local Vila de Cubelles  realitzat per Xavier Martínez i Joan 
Vidal i publicat per l’Ajuntament de Cubelles amb el nom Els anys de la postguerra i 
l’auge turístic a Cubelles (1939-1970) de la repressió a l’especulació es va documentar 
que el cubellenc *** va morir a un camp de concentració nazi d’Àustria el 1941.  

Entenen que qualsevol institució democràtica té el deure de recordar l’horror de la 
barbàrie nazi-feixista, com a eina de lluita antifeixista per les generacions més joves. 
 
El cost del projecte, la  producció i instal·lació de les llambordes anirà a càrrec del 
Memorial Democràtic. Cada municipi s’ha d’encarregar de l’allotjament i les dietes de 
l’artista Gunter Denimg i acompanyant. Les llambordes estan fetes a mà per l’escultor 
Michael Friedrichs-Friedlaender (Berlín).  

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de juliol de 2017; 
 
Per tot això, la Regidoria de Cultura, proposa al Ple Municipal l’adopció del següent 
ACORD:  
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Primer.- Sumar-se a la iniciativa Stolpersteine.  
 
Segon.- Iniciar les tasques d’investigació i recerca per tal de localitzar tots els 
cubellencs  deportats a camps de concentració nazis, així com situar les seves llars.  
 
Tercer.- Preveure en el pressupost del 2018 la consignació pressupostària suficient 
per atendre les despeses d’allotjament i dietes de l’artista Gunter Denimg i 
acompanyat cas que es determini .  
 
Quart.- Comunicar-ho al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Amical de Mauthaussen, als familiars descendents de *** i a la Regidoria 
de Cultura per al seu coneixement i efectes oportuns.  

La Sra. Pérez explica la proposta 

La Sra. Martínez diu que a la Comissió Informativa van fer constar la necessitat de 
comptar amb l’autorització de la família de manera formal però que a la documentació 
del Ple no hi consta i demana saber com està. 

L’alcaldessa explica que això és l’inici i que quan arribi el moment de posar-la ho 
demanaran i afegeix que aquest senyor ja ha sortit en llibres dels Amics del Castell. 

La Sra. Pérez indica que el camí és a la inversa, que això es fa a posteriori d’entrar al 
projecte i que, evidentment, es parlarà amb totes les persones implicades i es seguiran 
les passes tal i com recomana  Memorial Democràtic. 

La Sra. Martínez diu que no comparteixen l’ordre i que el punt tercer dóna per fet que 
l’artista vindrà a col·locar la llamborda, motiu pel qual el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Pérez manifesta que Guanyem està totalment d’acord amb aquesta adhesió i 
que hem de tenir memòria històrica per a  tancar ferides i reivindicar justícia perquè 
moltes persones puguin treure de les cunetes i fosses comunes els seus familiars, per 
recordar que un dia van sortir d’aquest país més de mig milió de persones cap a l’exili i 
que moltes van acabar a camps de concentració. Afegeix que s’ha d’aprendre del 
passat per a construir el futur i anima el govern a continuar treballant posant-se a la 
seva disposició perquè la memòria col·lectiva no es perdi a l’oblit. 

El Sr. Tribó indica que la pàgina 76 del dossier parla de que el termini va acabar ahir i 
pregunta si el govern en té constància. 

L’alcaldessa respon que els van donar una pròrroga. 

El Sr. Tribó diu que al Ple del 15 de març de 2016 es va aprovar la moció de la xarxa 
de memòria de prevenció del feixisme, que han parlat amb el president de l’Associació 
Amical Mauthausen i que els ha dit que aquest conveni no està signat. 
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La Sra. Pérez explica que es prorroga anualment, que legalment està en actiu i que 
s’ha seguit fent tot el que comporta estar a l’Amical Mauthausen així com les accions 
als instituts. Afegeix que potser hi ha hagut algun retard tècnic i que ja ho contrastarà. 

El Sr. Grau diu que estan totalment a favor d’aquesta proposta i que és la primera de 
les concrecions després de molts anys d’algunes de les mocions sobre memòria 
històrica que han passat pel Ple. Felicita el coratge de la regidora i del seu grup de dur 
aquest projecte que darrere té una càrrega de reivindicació de la memòria històrica 
que en aquest municipi no s’ha fet. Creu que això és una via de recuperar el relat de 
les persones que van ser víctimes del procés de la Guerra Civil. Demana que en la 
futura Comissió de Patrimoni això també estigui present de manera activa i en segon 
lloc el suport del govern perquè doti de partida pressupostària aquestes actuacions i 
mocions. 

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

REGIDORIA DE TURISME, COMERÇ I FIRES 
 
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2018 
 
La normativa sectorial vigent estableix que de les catorze festes laborals anuals dues 
seran de caràcter local a proposta de cada municipi (art. 37.2 de l’Estatut dels 
Treballadors i Decret 177/1980, de 3 d’octubre). 
 
Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant l’any 
2018, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller d’Empresa i Coneixement, 
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius municipis; 
 
Atès que el present acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del Reial 
Decret 2001/83 de 28 de juliol; 
 

Atès que els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni cap dels dies festius 
que s'indiquen a l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig; 
 
Vist l’informe favorable cdl núm. 109/2017 emès pel coordinador de desenvolupament 
local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de juliol de 2017; 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORDS: 
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Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2018 al municipi de Cubelles, 
següents: 
 
 Dia 30 de juliol (dilluns) – Festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita). 
 Dia 16 d’agost  (dijous)  – L'endemà passat de la Mare de Deu patrona de la Festa 

Major de Cubelles. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana, a l’àrea de desenvolupament local. 
 
 
El Sr. Tribó diu que han presentat una moció pel laïcisme i la llibertat de consciència a 
les institucions públiques i que tota vegada que els dos dies de festa s’anomenen 
Festa dels Sants Patrons i Mare de Deu patrona manifesta que no estan d’acord amb 
els noms i proposa que es diguin Festa Major Petita i Festa Major. 
 
El Sr. Mudarra diu que, ens agradi més o ens agradi menys, les festes locals 
normalment van lligades a la cultura i a la religió dels municipis i en aquest cas 
coincideixen amb la Festa  Major petita i la Festa major Gran. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a  favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 2 del PP, 1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), 2 abstencions de Cubelles Sí Es Pot i  cap vot en 
contra. 
 
 
13.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
14.- MOCIONS  
 
14.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
REBUTJANT EL REFERÈNDUM IL·LEGAL ANUNCIAT PEL PROPER 1 
D’OCTUBRE DE 2017 
 
Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la 
data per la celebració d'un referèndum il·legal el proper 1 d'octubre. 

 
Atès que el Partit Popular, el PSC, C'S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no 
estan d'acord amb la celebració unilateral d'aquest referèndum i que no comparteixen 
la pregunta : " Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?" . 
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Proposem els següents acords al Ple de l'Ajuntament de Cubelles: 

 
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cubelles de no donar suport 

ni proporcionar medis, ni personal municipals el dia 1 d'Octubre, en 
relació a la celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar . 

 
2. Que l’ Ajuntament de Cubelles abandoni de forma immediata l'Associació de 

Municipis per la independència (AMI). 

 
3. Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al 
Congrés dels Diputats i a la Delegació del Govern d'Espanya a Cataluña . 
 

La Sra. Boza recorda que en aquest Ple el Sr. Hugué ha dit que la Llei està per sobre 
de tot i que el PP defensarà la moció basant-se en qüestions legals. Diu que la 
Generalitat ha dedicat tots els seus esforços a trencar amb la Constitució fent una 
apologia pública de la desobediència, cosa que considera d’una baixíssima qualitat 
democràtica. En segon lloc diu que la presentació de la moció també ve donada per la 
reiteració, perquè ja es va fer el 9-N i en tercer lloc perquè la Generalitat està contra el 
Consell d’Europa donat que la comissió de Venècia diu que no tindrà cap validesa 
democràtica un referèndum convocat al marge de l’Estat. Continua dient que el quart 
motiu ve donat per pressupostos inconstitucionals, tant del 2015 del 2017, ja que el 
consell de Garanties Estatutàries així ho ha proclamat. Per últim diu que la modificació 
del Reglament del Parlament per a tramitar les lleis de desconnexió és un cop a la 
pluralitat democràtica i va en contra dels drets de l’oposició democràtica ja que només 
dos partits van participar a la ponència conjunta. Afegeix que no volen entrar en motius 
simbòlics però que un d’ells podria ser l’estelada per a tapar la corrupció d’un 
expresident investigat per blanqueig de capitals. Finalment recorda que Cubelles és un 
municipi que en cap de les eleccions del passat ha demostrat un vot clar 
independentista i que només quatre regidors tenen una opció política claríssimament 
independentista. 
 
La Sra. Martínez diu que no volen entrar en un debat polític i que el que els correspon 
és escoltar la veu de la ciutadania no només en el tema del referèndum sinó en tots els 
àmbits, tal i com ho han expressat en algunes mocions com la dels pressupostos 
participatius. 
 
El Sr. Pérez diu que Guanyem creu en la democràcia participativa i recorda que quan 
CIU va presentar al Ple la moció per a formar part de l’AMI, Guanyem va registrar una 
esmena perquè es fes una consulta popular perquè fos la ciutadania de Cubelles qui 
ho decidís, esmena que va ser rebutjada. Finalment diu que votaran en contra de la 
moció 
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El Sr. Tribó diu que el PP presumeix ara de legalitat quan té 900 encausats, 
condemnats o sentenciats. Comenta que no entén que CIU no hagi estat 
independentista durant 28 anys que ha governat a Catalunya i que ara ho sigui, a no 
ser, comenta, que sigui per a tapar la corrupció. Afegeix que aquesta proposta de 
referèndum no compleix la poca legalitat internacional que existeix, l’estàndard de la 
Llei canadenca de claredat sobre processos rupturistes i el dictamen del Tribunal 
Suprem canadenc de 20 d’agost de 1998, ni parla de percentatges de majoria ni de 
participació. Afegeix que tampoc fa servir els criteris internacionals com la recent 
independència de Montenegro, que aquesta proposta és un paripé que no arribarà 
enlloc i que el que haurien de proposar és una modificació de l’article 149.1 paràgraf 
32.a per a fer-ho tot segons els estàndards internacionals i obeir la legalitat. 
 
El Sr. Grau manifesta que els incomoda haver de posicionar-se sobre un anunci que 
no saben com acabarà. Creu que el gruix important de la ciutadania de Catalunya té la 
convicció de que aquest desencontre polític s’ha de resoldre votant però no estirats de 
les orelles i amb un cert caos ambiental que creu que resta rigor a la proposta. 
Comenta que no estan d’acord amb que hi hagi retirades al govern de la Generalitat 
per una qüestió de posicionament ideològic i no per la valoració dels serveis públics i 
diu que no volen caure en el joc de votar sí o no sobre un referèndum que és un 
fantàstic anunci publicitari però que no està concretat, motiu pel qual proposa treure 
els punts primer i tercer de la moció. Finalment demana saber, en cas que es concreti 
el referèndum, quin és el posicionament del govern de l’Ajuntament de Cubelles 
respecte la situació en què això col·loca a alguns dels funcionaris de la corporació.  
 
El Sr. Ardila diu que el govern proposa al PP retirar la moció donat que estan parlant 
d’un referèndum que encara no està convocat i treballar-ho quan arribi el moment. 
Indica que s’ha donat llibertat de vot a tots els membres del govern. 
 
La Sra. Boza diu que no accepten la retirada per la pressió mediàtica que portem i que 
el mateix títol de la moció ja parla de referèndum anunciat. Quant a la l’esmena 
proposada pel PSC diu que acceptarien votar només el punt 2 i presentar els altres 
dos punts en cas que el referèndum avanci. 
 
Es sotmet a votació l’esmena per a retirar els punts 1 i 3 de la moció i no s’aprova 
per 10 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU i 2 de 
Cubelles Sí Es Pot), 5 vots a favor (1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 2 del PP i 1 de 
Cubellencs-FIC) i 1 abstenció de Guanyem Cubelles. 
 
Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per  11 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem Cubelles), 2 
vots a favor del PP i 3 abstencions (1 del Sr. Écija, 1 del PSC i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
 
14.2.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SÍ ES POT PEL LAÏCISME I LA 
LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA A LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES 
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Albert Tribó Ramírez, portaveu i regidor del Grup Polític Municipal Sí Es Pot (CIF V-
66696576) a Cubelles segons el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cubelles (R.O.M.) i l'article 97.3 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprova el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta per la seva discussió i aprovació la MOCIÓ PEL LAÏCISME I LA 
LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA A LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES 
 
E X P O S I C I Ó   D E M O T I U S 
 
Atès que l'Ajuntament de Cubelles, per respecte a la pluralitat ideologia, de 
conviccions i creences del conjunt de la ciutadania d'aquest municipi, té el deure 
institucional i obligació democràtica de fomentar la llibertat de consciència i la 
independència de qualsevol confessió religiosa o ideologia particular. 
 

 
Atès que tal qual argumenta el filòsof, periodista i professor italià de Filosofia Moral 
a la Universitat de Roma La Sapienza, Paolo Flores d'Arcais, la democràcia, és 
intrínseca i radicalment laica i que el laïcisme es configura com la sobirania del 
poder civil i la llibertat individual doncs cada persona és titular del dret a la 
llibertat ideològica i a les seves pròpies conviccions i creences. 

Atès que la Declaració dels Drets Humans, (aprovada per l'Assemblea General de les 
Nacions Unides el 10 de desembre de l’any 1948) disposa a: 

 

- l’article 2.1 que "tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta 
Declaració sense distinció alguna de (...) religió". 
 

- l’article 18, ordena que "tota persona té dret a la llibertat de pensament, de 
consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de 
creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o creença, individual i 
col·lectivament, tant en públic com en privat, per l'ensenyament, la pràctica, el culte i 
l'observança". 
 
- l'article 30, prohibeix que s'interpretin aquests drets en el sentit que es 
confereixi dret a l'Estat per realitzar activitats o actes que tendeixin a suprimir 
qualsevol dels drets proclamats per la mateixa Declaració. 
 
Atès que la Democràcia, si vol ser tal i estar orgullosa de ser una democràcia 
completa que respecti els Drets Humans i permeti als seus ciutadans aconseguir la 
seva plenitud moral, ha de garantir la llibertat de consciència, respectar les creences 
dels individus. 
 
Atès que el pàrraf 3 de l’article 16 de la Constitució Espanyola de 1978 
estableix el Principi d’ aconfessionalitat de l’Estat: 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_07 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

35 
 
 

 

 

 
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta 
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. 

 
Atès no obstant tot l’anterior l’any 2014 l’exministre * * *  va concedir la Medalla de 
Oro al Mérito Policial a la “Virgen Nuestra Señora María Santísima del Amor” tot i 
que es tracta d’una figura religiosa, és a dir no és persona i, en conseqüència, no 
té entitat jurídica. 
 
Atès que al nostre país encara existeix l’anomalia jurídica de que les diferents 
confraries encara poden concedir d’indult a persones sentenciades a causes penals 
i criminals en virtut del “privilegi d’alliberació del penat” és urgent la reforma  del  
sistema  d'indult,  donat  que  ha  és  proposat,  en  funció  de  la religiositat que 
demostri una persona, es a dir, privilegia als "devots" de la confessió catòlica, 
enfront de la resta de la ciutadania, en un Estat constitucionalment 
aconfessional. 

 
Atès que en conseqüència tal qual succeeix als països amb una llarga tradició 
democràtica i laica, cal exigir no només la neutralitat de l'Estat sinó que també 
i per descomptat la d’aquest Consistori que te la obligació de defensar i patrocinar 
l'exercici de la llibertat de pensament. 

 
Atès que no obstant això, Espanya és l’únic país europeu que té signats i en vigor 
Acords Concordats amb la Santa Seu de de 1979, de 1976 i el que queda del 
Concordat de 1953. 
 
Per a això, 
 
1.- El Reglament Municipal d'Honors i Distincions d’aquest Ajuntament i dels seus 
ens públics s'adequaran a la "no confessionalitat de l'Estat", principi que empara 
l'article 16.3 de l'actual Constitució. 

 
2.- Els membres de la corporació local i el personal al servei de l'administració 
municipal no mostraran, en l'exercici del seu càrrec o de les seves funcions, cap gest 
de submissió o veneració de persones o imatges religioses, ni participaran en funció 
del seu càrrec en aquestes manifestacions religioses. 
 

3.- Als espais de titularitat pública que depenguin de l’Ajuntament de Cubelles no 
existirà simbologia religiosa, excepte aquella que signifiqui un ben patrimonial i històric 
especialment contrastat. 
 
4.- L’Ajuntament de Cubelles no promourà, ritus ni celebracions religioses de cap tipus, 
sent tots els actes per ell organitzats exclusivament de caràcter civil. 
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5.- L’Ajuntament de Cubelles no s'encomanarà a santoral, imatges o rituals 
religiosos. 

6.- L’Ajuntament de Cubelles elaborarà un cens, que es farà públic, dels locals, 
habitatges o espais rústics que estiguin exempts del pagament de l'I.B.I. en 
aquest terme municipal. 

 
L’Ajuntament de Cubelles es pronuncia a favor que es modifiquin les Lleis i 
Acords estatals pertinents, perquè totes les entitats religioses o d'una altra 
naturalesa ideològica no tinguin exempcions d'impostos municipals, inclòs el de Béns 
Immobles (I.B.I.), que es derivin de la seva activitat, ja sigui de caràcter religiós o 
mercantil. Acord que s'elevarà al Congrés dels Diputats 
 
7.- Si escau, aquest Ajuntament, elaborarà un cens de les propietats rústiques i 
urbanes de les quals s'hagi pogut apropiar l'Església catòlica, mitjançant el 
sistema d’immatriculació, des de 1.946. Sol·licitant, si escau, la informació pertinent 
als registradors de la propietat corresponents. I instant al Congrés dels Diputats al fet 
que legisli per a la reversió d'aquestes immatriculacions a l'Estat o als seus legítims 
propietaris. 

 
8.- L’Ajuntament de Cubelles facilitarà que les cerimònies civils (acolliment 
ciutadà de nenes i nenes les famílies de les quals ho sol·licitin, matrimonis i 
funerals) es puguin celebrar, sense obstacles, donant a la ciutadania tot tipus de 
facilitats per a això i posant l'adequada infraestructura pública. 

 
9.- S'assegurarà que en el cementiri d'aquest municipi (que serà (-si no ho és) 
exclusivament civil) els familiars dels difunts, puguin celebrar les cerimònies i 
enterraments que estimin pertinents sobre la base de les seves creences i 
conviccions, dins de la legalitat, higiene i salubritat públiques. 
 
10.- Els poders públics locals, en el marc de les seves competències, en matèria 
d'Educació, vetllaran pel laïcisme dels ensenyaments impartits en els itineraris 
oficials i als centres d'educació infantil, si escau. 
 
11.- En períodes electorals, l’Ajuntament de Cubelles facilitarà col·legis o locals no 
confessionals i, si escau si són privats, que estiguin lliures de simbologia religiosa 
o d'una altra naturalesa ideològica, per a l'exercici democràtic de votar. 
 

12.- L’Ajuntament de Cubelles promou i s'adhereix a la Xarxa de Municipis per un Estat 
Laic. 

 
-No es donarà, ni es facilitarà sòl públic (excepte el que exigeixi l'actual llei), ni locals, 
ni es concedirà finançament públic o exempcions fiscals municipals per a la instal·lació 
d'infraestructures o realització d'activitats a cap confessió o institució religiosa o d'una 
altra naturalesa ideològica. 
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-Aquest Ajuntament posarà especial interès a promoure festivitats locals en 
referència a esdeveniments que uneixin a tota la ciutadania i no només els 
referents a una part de la ciutadania que tenen determinades creences. 
 
-En la mesura del possible s'aniran incorporant referències i commemoracions de 
caràcter civil al calendari oficial, centres públics i a les llistes de carrers 
municipals, així com dates fixes i denominació neutra a les vacances escolars, 
fixades a través del Consell Escolar Municipal. 

 
-L'Ajuntament oferirà al Departament de Sanitat pública de la Generalitat de 
Catalunya en la difusió del Testaments Vitals a tots els catalans. 

 
-Així mateix l'Ajuntament de Cubelles promourà campanyes informatives sobre el 
significat de la Declaració Universal dels Drets Humans, sobre la llibertat de 
pensament i de consciència i per la tant de llibertat religiosa i sobre el principi 
constitucional: "Cap confessió tindrà caràcter estatal" per aquest motiu crearà una 
OFICINA sobre LAÏCISME I LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA. 

 
- L’Ajuntament de Cubelles instarà al Congrés dels Diputats a la denúncia o 
anul·lació dels Acords Concordats amb la Santa Seu de de 1979, de 1976 i el que 
queda del Concordat de 1953. 
 

-Instar al Congrés dels Diputats i al proper Govern d'Espanya a impulsar una "Llei 
de Llibertat de Consciència" que garanteixi a tota la ciutadania el dret a la llibertat de 
consciència, regulant les relacions amb les diferents confessions amb la fi estricta de 
respectar i protegir el dret individual a la llibertat de consciència (i per tant religiosa) 
en ple compliment dels principis constitucionals d'igualtat, pluralisme i no 
confessionalitat. 
 
-Instar al Congrés dels Diputats i al proper Govern d'Espanya incorporar a la 
legislació criteris d'actuació per a les autoritats públiques en actes religiosos, també 
en els àmbits autonòmic i local, per evitar la confusió o l'aliança entre la funció 
pública i la religiosa, la confessionalitat i la discriminació respecte d'altres confessions 
o grups agnòstics o ateus. 

 
-Instar al Congrés dels Diputats i al proper Govern d'Espanya a elaborar un 
protocol per a l'organització d'actes "in memoriam" de caràcter civil promoguts per 
l'autoritats públiques en ocasió de catàstrofes, homenatges, defunció de 
personalitats, atemptats, etc. 
 

-El dret de llibertat de consciència (i per tant religiosa), xoca amb el tracte de favor 
a l'Església catòlica i la pervivència de nombrosos elements de confessionalitat 
de l'Estat en actes, símbols i espais públics. És per això que s'insta al Congrés i 
perquè en una futura reforma de la Constitució se suprimeixi la referència a l'Església 
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Catòlica de l'art. 16.3, per ser absolutament innecessària i pertorbadora des de la 
perspectiva del principi de neutralitat i de la igualtat de l'Estat davant les diferents 

 
ALTRESSÍ DIC: Que conforme el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 del 
Reglament Orgànic Municipal manifesto que el regidor qui defensarà aquesta moció 
al plenari serà Albert Tribó. 
 
 
El Sr. Tribó exposa els motius pels quals presenten la moció i afirma que s’hauria 
d’aprovar per a evitar disbauxes com el fet d’atorgar medalles de mèrits a verges, tal i 
com s’explica a la part expositiva de la moció, herència del franquisme. 
 
La Sra. Martínez diu que estan d’acord en el caràcter genèric del laïcisme a les 
institucions públiques però en relació al punt 2 de la moció diu que ni ella ni el seu grup 
s’han sentit mai submisos i que ningú obliga a res. Opina que amb l’argumentari 
d’aquesta moció ens carreguem la cultura i la història i que fins i tot s’hauria de treure 
la Festa de Sant Jordi o la cavalcada de Reis, que és una festa religiosa. Per aquests 
motius diu que no hi poden votar a favor. 
 
El Sr. Pérez diu que el poder polític legislatiu ha d’estar separat de la religió i que no hi 
ha d’haver exempcions fiscals a les confessions religioses. Explica que si la Llei 
permetés que l’Església pagués IBI per les seves propietats no destinades a culte, a 
Cubelles hauria de pagar 5.000 €. Considera que no es poden esborrar les tradicions 
de la nostra vila de cop però que es poden buscar noves fórmules per a anomenar-les 
i adaptar-les a una realitat més laica. Comenta que no entén perquè a la moció es 
parla del testament vital però que hi votaran a favor. 

 
El Sr. Tribó, quant al dubte del Sr. Pérez sobre el testament vital, diu que voldrien 
facilitar la possibilitat d’un testament que no obeeixi a cap religió, sinó que sigui 
purament civil. 

 
Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 12 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU, 1 del Sr. Écija, 2 del PP i 1 de Cubellencs-FIC), 3 vots a 
favor (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem Cubelles) i 1 abstenció del PSC. 

14.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GUANYEM  CUBELLES PER 
A CREAR UN PLA D’OCUPACIÓ PER ATURATS I ATURADES QUE NECESSITIN 
COTITZAR POCS MESOS PER ACCEDIR A LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ 
 
La destrucció de milions de llocs de treball durant la crisi va provocar que persones 
amb una edat avançada quedessin excloses del món laboral. Aquestes persones, 
moltes d´elles amb moltíssima experiència i capacitació, van ser expulsades de l´àmbit 
laboral  amb un únic argument, la seva edat. 
 
La recerca de mà d´obra barata, deslocalitzacions, i subcontractacions abusives per 
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abaratir costos, ha fet, que les persones amb edats superiors a 60 anys que han 
perdut la feina a causa de la greu crisi econòmica dels últims anys, difícilment  en 
tornin a trobar en aquestes circumstàncies actuals. 
 
Per tant, està apareixen una nova problemàtica social per a la qual no estem 
preparats, i es que un important col·lectiu de persones majors de 60 anys plenament 
capacitades per treballar (moltes d´elles encara amb importants càrregues familiars), 
es troben i es trobaran cada cop més, sense recursos i en risc d´una certa marginació 
social a l´estar fora de l´àmbit laboral. 
 
Els ajuntaments som les institucions més properes a la ciutadania, i per responsabilitat 
social els primers que hem d´actuar per combatre aquest tipus de situacions. Sabem 
que els recursos i els mitjans dels que disposem són limitats, però tot i això, tenim la 
capacitat d´actuar amb rapidesa. 
 
Guanyem Cubelles creu que l´Ajuntament té que donar un pas endavant en aquest 
sentit, pot recuperar laboralment parlant, aquest col·lectiu d´aturats i aturades i donar-
los la possibilitat de que cotitzin. 
 
Segons les dades d´Idescat (Institut Català d´estadística), al 2016 a Cubelles hi havien 
105 persones  amb 60 anys o més, en situació d´atur. 
 
Davant aquest drama social i pensant en donar sortida dintre de les nostres 
possibilitats, a la situació de les persones que estan a l´atur i que els hi falta cotitzar 
pocs mesos per a poder accedir a una pensió de jubilació, Guanyem Cubelles proposa 
al Ple Municipal els següents  

ACORDS  
 
Primer.- L´Ajuntament de Cubelles farà les actuacions necessàries dintre de les seves 
competències, per a conèixer la quantitat de persones que hi ha al nostre municipi 
amb 60 anys o més en situació d´atur, i que els manquin pocs mesos de cotització per 
accedir a la pensió de jubilació. 
 
Segon.- En cas de que hi hagi persones com les descrites en el primer acord 
d´aquesta moció; L´Ajuntament de Cubelles consignarà una partida pressupostaria per 
posar en marxa un pla d´ocupació local per a contractar persones de la nostra vila a 
l´atur que els manquin pocs mesos de cotització per a poder accedir a la pensió de 
jubilació.” 
 
El Sr. Pérez explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que estan d’acord amb l’exposició i que hi ha veïns i veïnes de 
Cubelles que es troben en aquesta situació. Comenta que els hagués agradat debatre 
aquesta moció a la Comissió Informativa per a fer una sèrie d’apunts, però que es va 
presentar posteriorment; que no saben quina és la concreció dels pocs mesos a què  
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fa referència al punt 2, cosa que implicaria una franja bastant àmplia i, per altra banda, 
demana un aclariment legal sobre el possible greuge que es produiria si les persones 
fossin de municipis diferents a Cubelles. Considera que s’hauria de deixar sobre la 
taula per a valorar-ho, per la dificultat que suposa. 
 
La Sra. Boza diu que el fi de la moció els agrada però que hi ha coses que no entenen 
perquè la bossa de treball  actual no elimina els aturats o aturades que els falten 
mesos de cotització i que un aturat d’un any i mig estaria en situació de desavantatge. 
Afegeix que també hi ha jubilats i jubilades que ja no van tenir en el seu moment 
possibilitat de tenir pensió. Considera que és un tema delicat i que, per tant, el seu vot 
serà d’abstenció. 
 
El Sr. Tribó diu que votaran a favor de la moció perquè consideren que s’ha de donar 
suport a aquest col·lectiu malgrat tenen reserves quant a la possible legalitat com a 
competència municipal dels acords primer i segon i que no saben ara que l’Ajuntament 
ha hagut d’aprovar les Bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball com 
encaixaria aquesta moció. Quant al primer punt indica que no saben a quines 
actuacions es refereix i que els agradaria conèixer més detalls i en relació al punt dos 
pregunta com es consignarà aquesta partida pressupostària. Afegeix que creuen que 
la competència és de la Generalitat i que tal i com està redactada la moció tindrà poc 
recorregut però diu que paga la pena intentar-ho i que aquest col·lectiu ho mereix. 
 
El Sr. Grau diu que votaran a favor perquè l’esperit de la moció va en la derogació de 
la reforma laboral i per subratllar la voluntat de fer un qüestionament sobre quina és la 
regulació actual del mercat laboral que afecta les persones en el procés previ de la 
seva jubilació i les persones joves. 
 
El Sr. Pineda diu que estan d’acord en l’exposició però que en els punts d’acord 
opinen igual que la resta de regidors que han intervingut. Comenta que s’estan fent 
plans d’ocupació i que de les 105 persones amb 60 anys o més, que segons les dades 
d´Idescat, hi havia en situació d´atur, 29 estan apuntades al SOLC per a buscar feina. 
Explica que aquests plans d’ocupació, s’agafen als de la Diputació de Barcelona, pels 
quals tenen 9 contractes de 15 mesos i un de 18 mesos, i als del Consell Comarcal i 
que l’Ajuntament col·labora amb una petita quantitat per poder pagar aquestes 
persones. Considera que l’Ajuntament ja està ajudant i que no poden fer distincions 
entre persones perquè també hi ha col·lectius en altres franges d’edat que ho 
necessiten i per aquest motiu manifesta que votaran en contra de la moció. 
 
El Sr. Pérez recorda que el ROM estableix que quan s’aprova una moció que 
requereix un aspecte tècnic , s’ha d’incoar expedient; que aquest tipus de pla 
d’ocupació ja s’està fent a Vilafranca  i a l’Hospitalet i que, per tant, ha de ser legal. 
Quant al pressupost indica que es pot modificar quan es vulgui. Afegeix que aquests 
plans es poden fer amb recursos públics, que no cal anar a la Generalitat i que diners 
n’hi ha. Comenta que si el fet de contractar persones que siguin del municipi suposa 
un problema es pot treure o bé que ho diguin els tècnics. 
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La Sra. Martínez, diu que incoar és una cosa que implica veure si és viable i que el 
que ella deia és que aquesta moció exclouria els jubilats veïns, cosa que considera 
il·legal i demana que ho confirmi la secretària. 
 
La secretària, a petició de l’alcaldessa, explica que ha d’estar obert a tots, cubellencs i 
no cubellencs. 
 
Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 9 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 1 de CIU i 1 del Sr. Écija), 4 vots a favor (1 del PSC, 2 de 
Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem Cubelles) i 3 abstencions ( 2 del PP i 1 de 
Cubellencs-FIC). 
 
14.4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN SUPORT A LA 
CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL 
PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO 
 
Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la 
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la 
UNESCO. 
 
Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els castells, 
el cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut 
d’Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània.  
 
Atès que dins del nostre àmbit cultural i pel que fa a les danses, algunes de les que ja 
formen part de la llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de 
Romania o la rumba cubana.  
 
Atès que la candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la 
vitalitat del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món. 
 
Atès que la Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es 
compleixen els cinc requisits següents:  
 
1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. La 
sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les 
persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural 
immaterial, segons s’ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins ara. 
Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les persones que la 
practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament compatible 
amb els instruments internacionals de drets humans i amb el desenvolupament 
sostenible.  
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2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la 
importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent 
per a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les 
reunions informatives s’està explicant la Convenció de la UNESCO i l’interès del 
patrimoni cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre 
desperta una gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els 
mitjans de comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara a 
l’expedient es proposaran altres accions.  
 
3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja 
està prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest 
criteri, es tracta d’explicar de manera clara tot el que s’està fent en formació, 
ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives de 
futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la 
recerca.  
 
4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el 
seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat sardanista 
s’organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La seva assemblea 
general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees territorials 
celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han aprovat després de 
conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està donant i es continuarà 
donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar recollint el consentiment 
de nombroses entitats de base. A més, totes les persones que formen el moviment 
sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre el valor del 
patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a preveure per a la 
sardana.  
 
5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural 
immaterial. Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la 
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en 
compte que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i 
està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional. Tanmateix, també 
s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja sigui 
comarcal, municipal o altre, per reforçar el compliment d'aquest criteri.  
 
Atès, que la sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits 
establerts i per tant l’èxit de la candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que 
s’hi posi. 
 
Per tot l'esmentat fins ara, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
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Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, que està impulsant la 
Confederació Sardanista de Catalunya. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l’Ens 
de l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern espanyol, i a la Conferència General de la UNESCO.” 

 
El Sr. Grau explica la proposta. 
 
La Sra. Pérez felicita el Sr. Grau, diu que ho troba una molt bona iniciativa i que 
estaran encantats de votar-hi a favor. 
 
Es sotmet a votació la moció i  s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
15.- ALTRES MOCIONS 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Boza pregunta si quan un grup municipal presenta una moció i aquest mateix 
grup presenta una esmena és necessari votar l’esmena. 
 
La secretària respon que les esmenes sempre s’han de votar, que el que van 
preveure com a novetat és que per a retirar-la o deixar-la sobre la taula feia falta 
l’autorització o vist i plau del grup que la proposa. 
 
 Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez demana al govern que redacti i presenti l’esborrany d’una 
normativa de civisme. 
 
L’alcaldessa diu que hi estan treballant i que quasi ho tenen acabat. 
 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez, respecte al parc infantil de la Pl. Pere Quart prega que prenguin 
alguna mesura perquè no paren de circular persones en bicicleta i és perillós. 
 
2.- El Sr. Pérez prega reforçar el tema  contenidors a la zona de baix a mar, tant els de 
rebuig, com els de cartró, vidre i plàstic. 
 
3.- El Sr. Pérez prega tallar les herbes que hi ha a la zona de pins del C/Sebastià Puig 
i Miró ja que només han tallat un metre -diu- al costat de la vorera. 
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Precs del grup municipal Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó demana còpia de la diligència de la secretària núm. 4/17, de 16 de 
febrer, sobre l’Ordenança Fiscal número 20, que elimina la bonificació per a persones 
empadronades a Cubelles. 
 
2.- El Sr. Tribó diu que han entrat tres instàncies per Registre amb dates 31 d’agost 
de 2015, 3 de març de 2016 i 9 de gener de 2017 i que no han obtingut resposta i 
prega que se’ls contesti a la major brevetat. 
 
3.- El Sr. Tribó demana un informe justificatiu de l’Alcaldia conforme el que està 
regulat a l’article 218 del TRLHL i conforme la Llei 19/2014 dels Decrets d’Alcaldia 
322/2017, 382/2017,  338/2017, 322/2017, 344/2017 i 377/2017. 
 
4.- El Sr. Tribó demana còpia dels informes provisionals dels biòlegs sobre el delta del 
riu Foix. 
 
Preguntes del grup municipal del PSC 
 
1.- El Sr. Grau diu que ha rebut una notificació, en relació a les modificacions que es 
van fer als consells municipals i meses de contractació arran del canvi de regidories, i 
que ell figura com a representant i el Sr Pineda com a suplent i demana que la seva 
suplent sigui també de l’oposició, i proposa la Sra. Isabel Soler. 
 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta si ja s’ha revisat la normativa de terrasses per a poder-
la fer efectiva i demana saber com està en aquests moments. 
 
2.- La Sra. Martínez pregunta: tenen previst fer alguna actuació de desbrossament 
sobretot a Mas Trader i Corral d’en Cona tant per higiene com per a minimitzar el risc 
d’incendi? Quina? 
 
3.- La Sra. Martínez explica que a la zona del barri Marítim hi ha arbrat i vegetació de 
caràcter tan públic com privat que envaeix les voreres, que al barri de Bardají passa el 
mateix i que als voltants de la llar d’infants La Draga els matolls dels arbres arriben fins 
a les mateixes fulles i per tot l’exposat pregunta: tenen previst acabar amb la  imatge 
de deixadesa que hi ha a tot el poble? Com? 
 
4.- La Sra. Martínez diu que l’actuació que es va fer al camí de terra del Passeig de 
Les Salines ha estat una despesa poc pensada i que de ben poc ha servit ja que ara,  
que és quan més concorregut està, la sorra torna a estar present a les taules de les 
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terrasses i pregunta: tenen previst resoldre d’una manera definitiva aquest 
inconvenient? Quan? Com? 
 
5.- La Sra. Martínez pregunta: es podrien ampliar els contenidors i fer un reforç a les 
diferents zones de platja amb més recollides de brossa en temporada d’estiu? 
 
6.- La Sra. Martínez diu que ja han passat tres mesos des que ho van demanar al Ple 
del març i per això pregunta: han tingut suficient temps per a poder valorar la proposta 
de treure a licitació i buscar una sortida a les pistes esportives que hi ha Mas Trader? 
A quina conclusió han arribat? 
 
7.- La Sra. Martínez per què ha restat tants dies la guingueta de petards de la Plaça 
de la Fita? 
 
8.- La Sra. Martínez recorda que al passat Ple va demanar el llistat de les denúncies 
que s’han interposat ja sigui a l’Administració, a càrrecs públics o a treballadors així 
com les que s’han desestimat, les que estan en vies de tràmit, per recórrer o en curs, 
la causa i el motiu,  i que els han respost el següent: 
 
“Concreti la petició (temporalitat, denúncia davant de quina instància, etc.) atès que la 
pregunta es considera que és imprecisa o massa genèrica i podria comportar una 
tasca complexa d’elaboració per als serveis interns que podria resultar ineficient.” 
 
Per aquest motiu fa la mateixa petició però referida als últims sis mesos. 
 
La Sra. Martínez desitja bon estiu i bones festes a tothom. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez pregunta: el trenet turístic suposa alguna despesa per a l’Ajuntament 
de Cubelles? En cas afirmatiu pregunta quina despesa és. 
 
2.- El Sr. Pérez pregunta: amb quina freqüència passen els camions de recollida de 
brossa, de plàstics i  de cartró?  
 
3.- El Sr. Pérez en relació al Decret 355/2017 pregunta : en el tema d’assistència 
jurídica als treballadors, és l’Ajuntament el que ha de posar l’assistència al servei dels 
treballadors i treballadores o els treballadors poden contractar qui vulguin?  
 
4.- El Sr. Pérez pregunta: quina direcció té el carril bici del Pg. Vilanova? Comenta que 
s’hauria de senyalitzar correctament. 
 
 
Preguntes del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
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1.- El Sr. Tribó pregunta: quines actuacions ha fet i té previst fer l’Ajuntament en 
relació a la invasió de cranc blau americà al delta del riu Foix? Afegeix que si es 
disposa d’algun informe els agradaria tenir-lo. 
 
2.- El Sr. Tribó pregunta: té previst el govern donar les dades censals pel referèndum 
de l’1 d’octubre? Indica que la multa legal prevista és de 600.000 €. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 

en el Ple ordinari del 20 de juny de 2017 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta a l’equip de govern: per què treballen segons bufa el 
vent? Diu que en el Pla territorial del Consell Comarcal, dins de les propostes de 
mobilitat hi ha la del govern de rebaixa els peatges i pregunta: per què no han inclòs la 
proposta de la vinyeta? 
La proposta del Pla territorial no la redactem des de Cubelles es fa a través del Consell 
Comarcal. La proposta de la vinyeta és de la Generalitat de Catalunya que ha llençat 
aquesta proposta però encara no hi ha res en concret. 
La proposta que s’ha fet des de l’Ajuntament és la d’aixecar les barreres de l’autopista 
i la no construcció d’una nova carretera com està previst en la proposta preliminar. 
 
2.- La Sra. Martínez, en relació a les guinguetes, diu que les bases no han estat les 
més encertades vist els problemes que han anat sorgint i que a l’apartat de serveis de 
platges hi ha molt a millorar i proposa que de cara a l’any vinent revisin les dates a les 
quals es disposa dels serveis ja que cada cop l’estiu s’avança més i no pot ser que fins 
el 15 de juny els serveis no estiguin disponibles. S’ofereix per a reunir-se i tractar-ho. 
En la relació a les bases de licitació es va crear una comissió d’estudi dels Plans 
d’usos de platges en les que estaven representats tots els grups municipals, on es van 
recollir les conclusions i suggeriments per al seu redactat. Sempre tot és millorable. En 
quant als serveis de platja s’estudiarà la possibilitat d’avançar la temporada en un 
futur. 
 
3.- La Sra. Martínez recorda que al ple passat va formular la següent pregunta: 
 
 “A La Mota hi ha un cartell que diu: “tram de costa davant del Foix no declarada zona 
de bany per l’ACA” i pregunta: quin és el motiu d’aquest cartell?” 
 
I que se’ls ha donat la següent resposta: 
 
“El motiu és que hi havia peticions per part de veïns d’un punt de mostreig en aquella 
zona, des de medi ambient es va fer la sol·licitud a l’ACA la qual ens va contestar que 
els punts de mostreig habitualment només es posen en les zones considerades de 
bany, és per això que es va posar el cartell.  No obstant això us he de dir que enguany 
l’ACA, excepcionalment, ha posat un punt de mostreig en aquesta zona, per les seves 
característiques de pertànyer a la desembocadura de l’espai d’interès natural del Foix, 
a pesar de no considerar-la com a zona de bany.” 
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Comenta que, d’acord amb la resposta, si es vol considerar aquest punt com a punt de 
mostreig o bé s’hauria d’ometre el cartell o bé s’hauria d’indicar com a zona declarada 
de bany, però no a l’inrevés i pregunta: Han llegit la resposta que ens han donat? 
Afegeix que ho troba una incongruència. 

Possiblement la resposta ha pogut donar peu a mals entesos, així intentem aclarir els 
conceptes. 
El tram de costa de la desembocadura del riu Foix no és una zona apta pel bany 
segons l’ACA, així és fa constar en els cartells que es van col·locar. 
Tot i això, enguany l’ACA ha considerat adient posar un punt de mostreig per poder fer 
diferents controls en zones protegides com és la desembocadura del riu Foix i d’altres 
indrets del territori, com ara contaminació, vessaments, etc. 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: Per quin motiu el plec de clàusules administratives i de 
prescripció tècnica de l’adjudicació del contracte de servei per la modificació  del 
projecte executiu de la biblioteca es fa per negociat, sense concurs i per tramitació 
d’urgència? 
Es fa pel procediment negociat perquè s’està en una de les causes previstes a l’article 
174 del text refós de la llei de contractes del sector públic. 
Cal recordar que la modificació del projecte, preveu un edifici de menor superfície i 
cost però mantenint la imatge, organigrama, funcionalitat i essència del projecte 
guanyador del concurs que es va licitar a tal efecte a l’any 2011, i en base al que es va 
redactar el projecte executiu aprovat definitivament en data de 18 de desembre de 
2012, i que va ser redactat per l’equip d’Arquitectes OP Team + Benedit. 
La urgència ve donada per la intenció de tenir el projecte el més aviat possible i poder 
començar les obres en el present any. 
 
5.- La Sra. Martínez demana el llistat de les denúncies que s’han interposat ja sigui a 
l’Administració, a càrrecs públics o a treballadors així com les que s’han desestimat, 
les que estan en vies de tràmit, per recórrer o en curs, la causa i el motiu. 
Concreti la petició (temporalitat, denúncia davant de quina instància, etc.) atès que la 
pregunta es considera que és imprecisa o massa genèrica i podria comportar una 
tasca complexa d’elaboració per als serveis interns que podria resultar ineficient. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 20 de juny de 2017 
 
1.- El Sr. Pérez recorda que al passat Ple van preguntar per què no havia sortit a 
concurs públic la guingueta del davant de l’escola Charlie Rivel i que se’ls va 
respondre que sí s’havia fet però que havia quedat desert i pregunta: ens poden donar 
una còpia del document que ho acredita? 
Té a la seva disposició l’expedient al Departament de Desenvolupament Local per a 
realitzar les consultes o còpies dels documents que consideri adients. 
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2.- El Sr. Pérez pregunta: Per quin motiu no raja aigua de la font de la Plaça David 
Albet, al costat de la Rambla Pau Casals? Es pot reparar? 
Ja està tot en funcionament. 
 
3.- El Sr. Pérez diu que fa dos Plens que es va aprovar la moció perquè l’Ajuntament 
contractés energia 100% renovable i pregunta: com està aquest tema? 
L’ajuntament e Cubelles s’ha adherit a l’Acord marc de subministrament elèctric de 
l’ACM-CCDL. L’energia subministrada és 100 % verda. A la pàgina web 
http://www.acm.cat/compres/electricitat pot trobar més informació. 
 
4.- El Sr. Pérez pregunta: Tenen pensat fer alguna acció perquè les persones que no 
tenen vehicle privat i viuen a les urbanitzacions, puguin gaudir del servei del trenet 
turístic el cap de setmana? 
Des de Turisme informen que el recorregut del trenet turístic ja s’ha modificat aquest 
estiu per posar en valor els diferents atractius turístics de la vila, mostrant la façana de 
Can Travé i Ermita Sant Antoni de Pàdua , Parada cementiri on hi ha el panteó familiar 
d’en Charlie Rivel i parada davant del niu de metralladores, cal informar que el servei 
el gestiona una empresa externa que va guanyar una licitació per exercir una activitat i 
no és un servei públic municipal obligatori. 
També l’informem que el servei de trenet turístic està en funcionament els set dies de 
la setmana per a que tothom en pugui gaudir d’acord amb les seves possibilitats de 
moviment. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PP 
 en el Ple ordinari del 20 de juny de 2017 

 
1.- La Sra. Boza diu que al dossier del Ple que hi ha una primera multa coercitiva de 
dos solars per incompliment de neteja cosa per la qual felicita el govern i pregunta al 
Sr. Hugué: està en marxa el procediment intern perquè l’Ajuntament ja ho tingui regulat 
de forma automàtica? 
Hi una ordenança que ho regula, i a partir d’aquí se’n deriven els actes administratius 
que corresponguin. 
 
2.- La Sra. Boza diu que han vist que s’han iniciat les obres del corre can i pregunta: 
podrien donar-nos dates aproximades de l’apertura als usuaris? 
Reconeixent que hi ha hagut un cert retràs en l’execució, la voluntat del govern és 
tenir-ho operatiu a finals de juliol. 
 
3.- La Sra. Boza diu que els ha arribat la informació d’algunes irregularitats en els 
processos de concessió de les guinguetes i vol saber si hi ha alguna atenció especial 
de seguiment per a garantir que en l’adjudicació definitiva no hi hagi cap irregularitat i 
sigui correcta i justa. 
Evidentment, hi són totes les garanties legals com correspon a qualsevol procediment 
que es realitza des de l’Ajuntament. 
 

http://www.acm.cat/compres/electricitat
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4.- La Sra. Boza pregunta: hi ha alguna previsió de que la informadora o agent cívic 
de la platja de gossos tingui dispensador de bosses, o només donarà informació? 
En principi no estava previst, però valorarem el seu suggeriment. 
 
5.- La Sra. Boza explica que sembla que el circ que s’ha instal·lat al municipi podria 
estar causant alguns efectes als veïns i pregunta: hi ha algun seguiment per a reparar-
los o està previst que les afectacions siguin les mínimes per als veïns? 
Com qualsevol ocupació de via pública hi ha una garantia per atorgar la llicència i es 
realitza la corresponent inspecció per a que l’espai resti en les condicions adients. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 

en el Ple ordinari del 20 de juny de 2017 
 
  
1.- La Sra. Di Stefano, en relació a la moció aprovada el febrer del 2016 sobre els 
drets LGTBI, pregunta: tindrem conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia, tal i 
com es va aprovar? En cas negatiu, per què es decideix no executar aquest punt de la 
moció? 
Estem pendent de la elaboració del Pla de gènere i LGTBI per tramitar la modificació 
de les Bases d’Execució del Pressupost per a realitzar l’adhesió a l’Observatori. 
 
2.- La Sra. Di Stefano pregunta: quines són les dificultats per a la implementació de la 
Llei11/2014?. Demana que no es faci un copy paste de la resposta del Ple passat. 
Com vam comentar, la dificultat radica en la manca de personal especialitzat i de 
serveis d’atenció integral. Carència que s’està cobrint tant des de la Diputació de 
Barcelona com des de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb programes de formació per al personal dels ens 
locals. 
Des del mateix CCG amb el que tenim un conveni en matèria de serveis socials, 
benestar social i polítiques d’Igualtat, s’ha demanat recursos econòmics i materials per 
dur a terme el que es recull a la Fitxa núm. 38 del Contracte programa 2016-2019 per 
a la realització de Plans i mesures d’igualtat de les persones LGTBI i lluita contra 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb els municipis de la comarca. 
 
3.- La Sra. Di Stefano pregunta: s’ha pensat actuar en contra dels atacs masclistes a 
les festes d’aquest estiu com per exemple amb alguna campanya o punt d’informació? 
Des del Departament de Joventut s’ha realitzat una formació adreçada a joves en 
relació a l’assetjament a l’espai públic al gener d’aquest any amb el títol “El carrer es 
nostre”, també s’ha engegat una campanya per a la diversitat de parella i s’està 
treballant per realitzar una campanya contra els atacs masclistes. 
Vam sol·licitar suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a realitzar un Pla de 
gènere LGTBI amb l’objectiu de fer una diagnosi i executar les campanyes i accions 
necessàries, i ha quedat pendent per l’any 2018. 
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Igualment continuarem treballant entre diferents departaments per fer propostes 
adients en aquesta matèria. 
 
4.- La Sra. Di Stefano pregunta si, en relació a les últimes campanyes de civisme, 
apart de donar lliçons amb cartells a tota la ciutadania sabem si les aus tenen 
suficients aliments al seu hàbitat natural. En cas negatiu, pregunta: de quina 
alternativa disposen? Quins estudis s’han fet en relació a l’alimentació dels ànecs? 
Quins han estat els resultats d’aquests estudis? 
L’Ajuntament en cap moment vol donar lliçons, sinó intentar sensibilitzar amb aquelles 
accions  beneficioses pel conjunt de la ciutadania. 
Les aus de la desembocadura del Foix son aus migratòries.  Van de zona humida a 
zona humida depenen de variables com son la pressió humana, la seguretat, el clima, 
presència d’altres espècimens mascles o femelles per reproduir-se i de la quantitat 
d’aliment.  Si no hi ha prou aliment marxen a una altra zona.   
Moltes d’aquestes aus son omnívores i les plantes son la part més important de la 
dieta, també les terrestres . 
No es pot donar menjar als animals salvatges o silvestres  llavors Medi Ambient no pot 
afegir menjar “industrial” per alimentar a les aus però si que fomentem una gran 
varietat de plantes de llavors per a que s’alimentin ocells que mengen gra i llavors com 
els coloms, les tórtores i els tudons. 
Aquí tenim una comunitat constant d’ànecs, per exemple, que no varia molt de 
número!! 
No disposem estudis específics  al respecte ens basem en la bibliografia o 
documentació general sobre el tema. 
 
5.- La Sra. Di Stefano pregunta: On pot consultar la ciutadania la manera de reciclar 
objectes de gran format si no té vehicle per a transportar-los? 
A la pàgina web de l’ajuntament s’explica perfectament, aquí teniu l’enllaç: 
http://www.cubelles.cat/pl262/ajuntament-seu-e/serveis/serveis-municipals/id42/servei-
recollida-mobles-estris-vells.htm 

Aquest  servei de recollida d’andròmines, mobles i estris vells  (No s’admeten 
electrodomèstics) per sectors, depenent dels dies passen per un o altre punt, encara 
que en general es de dilluns a dissabte. 
En els següents horaris: 

De l'1 d'octubre al 31 de maig (temporada baixa)   

  

TEMPORADA BAIXA Mitjans Horari Zona   

Recollida d'estris vells 
i desbordaments 

Camió Nissan 
caixa oberta 

7h - 14h (de 
dilluns a 

Poble, Bardají, Molí 
de Baix, Marítim, 

Dilluns, 
dimecres i 

http://www.cubelles.cat/pl262/ajuntament-seu-e/serveis/serveis-municipals/id42/servei-recollida-mobles-estris-vells.htm
http://www.cubelles.cat/pl262/ajuntament-seu-e/serveis/serveis-municipals/id42/servei-recollida-mobles-estris-vells.htm
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amb 
plataforma i 
xòfer 

dissabte, 
diumenge 
festa) 

Mota de St. Pere, Clot 
del Bassó, La 
Gaviota, Parc de 
Cubelles, Polígon, 
Les Salines 

divendres 

Mas Trader, Corral 
d'en Cona, La Solana, 
Molí Nou, Ricreu, Les 
Estoreres, Corral d'en 
Tort 

Dimarts, 
dijous i 
dissabte 

De l'1 de juny al 30 de setembre (temporada alta)  

  

TEMPORADA 
ALTA 

Mitjans Horari Zona   

Recollida d'estris 
vells i 
desbordaments 

Camió Nissan 
caixa oberta 
amb plataforma 
i xòfer 

6h - 13h (de 
dilluns a 
diumenge, 
dimecres festa) 

Mas Trader, Corral 
d'en Cona, Molí Nou, 
Ricreu, Corral d'en Tort 
i Les Estoreres 

Dimarts, dijous 
i dissabte 

La Gaviota, La Solana, 
Parc de Cubelles, Pg. 
Fluvial, Polígon, La 
Mota de St. Pere, Clot 
del Bassó i Les Salines 

Dilluns, 
divendres i 
diumenge 

Nissan pick-up 
amb xòfer 

6h - 13h (de 
dilluns a 
diumenge, 
dimarts festa) 

Poble, Bardají, Molí de 
Baix i Marítim 

  

Vehicle elèctric 
15h - 18h el 
dissabte i el 
diumenge 

Passeigs Marítims   

 

 Els usuaris del servei han de deixar les andròmines i estris vells al costat del 
contenidor més proper la nit abans del dia de recollida. 

En cas de dubte sobre si poden o no deixar al carrer els estris i andròmines contactar 
amb l’OPIC a través del telèfon 93 895 03 00. 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:25 hores;  


