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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE 
SETEMBRE 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 19 de setembre de 2017, a les 18:32 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 
 

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

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a 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. 

 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_09 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

2 
 
 

 

 

 
 
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. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 18 DE JULIOL DE 2017 
 
Es sotmet  a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres presents. 

II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- Cessió de material de la Tèrmica de Cubelles 
 
El passat 13 de setembre, Endesa va convidar a l´Alcaldia a assistir a la darrera visita 
a les instal·lacions de la Central Tèrmica, que s’està enderrocant. En aquest mateix 
acte la companyia elèctrica ens va formalitzar la cessió de part del mural de l’accés 
principal de l’artista Pedro Lorente, una àncora, tres maquetes de la central i una 
premsa de vi, que havia estat a una casa de Cubelles i hi torna. 
 
Endesa també ha cedit material de laboratori als instituts de Cubelles i fons bibliogràfic 
especialitzat a la UPC de Vilanova.  
 
2.2.- Les mostres de condol pels atemptats del 17 d’agost al Museu d’Història de 
Barcelona 
 
L’Ajuntament de Cubelles ha remès als ajuntaments de Cambrils i de Barcelona els 
llibres de condol que la ciutadania va omplir el passat 17 d’agost, en motiu dels 
atemptats terroristes que van patir ambdues poblacions. A més, una carta manuscrita 
de condol dipositada personalment per mi mateixa en qualitat d’Alcaldessa formarà 
part del material inventariat al Museu d’Història de Barcelona i Arxiu Municipal de la 
ciutat. 
 
2.3.- Donar compte del següent Decret d’Alcaldia :  
 
La Sra. Alcaldessa dóna lectura del següent: 
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“Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del referèndum per 
l’autodeterminació de Catalunya i del dret de convocatòria signat pel Govern de la 
Generalitat per a celebrar-ho en data 1 d’octubre de 2017, l’alcaldessa de l’Ajuntament 
de Cubelles, en exercici de les atribucions de representació,  
 
MANIFESTA: 
 
Primer.- El Ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 
2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió 
ordinària que es celebri. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l’Associació de Municipis per a la 
Independència.” 
 
L’alcaldessa diu de forma literal : “El motiu del present Decret no és cap altre que ser 
fidel a les meves conviccions personals inherents també a la meva condició 
d’alcaldessa. A Cubelles tothom em coneix i sap que sóc una persona compromesa, 
per sobre de tot, amb el benestar i el progrés del meu poble i de tots els seus veïns. 
Tanmateix, tots els que ens presentem a unes eleccions, ho fem d’una manera de ser i 
de pensar que, en el meu cas mai he amagat, i que es fonamenten en el respecte cap 
a la llibertat i la democràcia de Cubelles, de Catalunya i de tots els pobles del món. Em 
rebel·lo contra la injustícia i tota mena de violència i, per tant, sempre em trobaran al 
costat dels que lluiten per la construcció d’un món millor, des del diàleg i la concòrdia. 
Per aquest motiu, davant de la convocatòria del referèndum d’autodeterminació feta 
pel Parlament de Catalunya hem sentit opinions molt enfrontades sobre si havia de fer-
se o no, si era legal o no, i si era legítim celebrar-lo. He meditat molt profundament tots 
els arguments que he sentit a favor i en contra de la seva celebració i he arribat a la 
conclusió que ens toca als ciutadans de Catalunya decidir de manera lliure i pacífica el 
nostre futur com a poble. Tots els veïns i veïnes de Cubelles som ciutadans adults i del 
tot responsables i, en conseqüència, amb dret a decidir sense interferències el nostre 
estatus polític i l’única manera de fer-ho és participant del referèndum de l’1 d’octubre 
per tal que tots els ciutadans del nostre país, també els de Cubelles, puguin expressar 
la seva opinió amb igualtat de condicions. Només des de les urnes tothom podrà fer 
sentir la seva veu i manifestar el seu suport, o no, a la independència de Catalunya, tal 
com vol i reclama un 80% de la població, un percentatge que abraça persones de tota 
condició i ideologies. Per tot el precedent, i conscient de les responsabilitats que se’m 
puguin derivar, he decidit contestar afirmativament i afrontar l’1 d’octubre amb la 
normalitat i el compromís democràtic que tots els veïns i veïnes de Cubelles ens 
mereixem i sabedora que, com deia el poeta: no podran res davant d’un poble unit, 
alegre i combatiu.” 
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Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2015-2019. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
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. 51/17, de 14 de 
setembre, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els 
següents: 

 
 

DF 
Data de 

l'objecció 
Import de 
l'objecció 

Reparament DA i data 

  47/17 
230/17 

20/02/2017 
05/05/2017 

1.500,00 € 

REPARAMENT. Articles conculcats: per no complir els terminis de 
justificació de subvenció recollits en el conveni, pacte I.5 i en l'OGS, 
article 19, pel que fa la subvenció l’Associació de  Colònies de Gats de 
Cubelles Peluts de l’exercici 2015. 

DA 18/2017 de 
20/02/17 

309/17 22/06/17 1.350€ 
REPARAMENT. Articles conculcats: per no complir els terminis de 
justificació de subvenció recollits en la base 18.1 i en l'OGS, article 
19.11. 

DA 377/2017 
de 23/06/17 

366/17 06/07/17 94.411,83€ 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
11/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de JULIOL 2017, 
relació de factures núm. 41/2017 aprovada per Junta de Govern Local 
de 12/07/2017. 

DA 387/2017 
de 07/07/17 
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388/17 25/07/17 

 2.063,44€ 
646€ 

362.18€ 
6.096,77€ 

 

NÒMINA JULIOL.  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. Gratificacions. 
-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 468/2017 
de 26/07/2017 

390/17 20/07/17 27.210,19€ 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
12/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de JULIOL 2017, 
relació de factures núm. 44/2017 aprovada per Junta de Govern Local 
de 26/07/2017. 

DA 421/2017 
de 21/07/17 

   

 

 

   

 

 

429/17 24/08/17 

 1.870,47€ 
1.124,80€ 
6.037,79€ 

 

NÒMINA AGOST.  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. Gratificacions. 
-Complements de productivitat específics no regularitzats (inclosos 
en DF 592/10, es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-
Intervenció 1/2013). 

DA 508/2017 
de 24/08/2017 

399/17 21/07/17 4.800€ 

ANOMALIA INGRESSOS. REPARAMENT per la tramitació efectuada a 
2012, com ja s'indicava en les diligències anteriors (DF 104/2013 i 
319/2013). Devolució de fiances ocupació pels firaires del 2011 al 
2015 

 

Inf Tres 
17/2017 

18/07/17 6.101€   
ANOMALIA INGRESSOS. REPARAMENT per l’ingrés del cànon fora de 
termini de: -Inflables D1 i Parc aquàtic E1 

 

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

 

ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA, EXPEDIENT 2222/10/2017 
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El 18 de juliol, el Ple municipal aprovà inicialment l'expedient de modificació del 
Pressupost General de l'Ajuntament de Cubelles per l'exercici 2017 número 
2222/10/17, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, obrint-se un 
període d’exposició pública per 15 dies per mitjà de la publicació de l’anunci en el 
butlletí oficial de la província de Barcelona de 25 de juliol, per tal que les persones 
interessades poguessin examinar-lo i presentar les reclamacions que estimessin 
oportunes. 
 
Vist allò que disposa l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Real Decret 
500/1990 i demés normativa concordant. 
 
Donat que durant el període d’exposició s’han presentat els escrits de reclamació 
recollits en el certificat emès per la Secretaria que tot seguit s’indiquen: 
 

 Amb data 1 d’agost i registre d’entrada número 2017/9978 la Sra. Anna 
Martínez Gallemí, en representació de Cubellencs-FIC. 

 
Vist l’informe de l’Intervenció núm. 49/2017, de 6 de setembre.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 12 de setembre de 2017; 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- No admetre  la reclamació presentada per la Sra. Anna Martínez Gallemí, 
amb NIF 38.071.882-M, en representació de Cubellencs-FIC (G-66.637.174) durant el 
període d’exposició pública de la modificació pressupostària, expedient 2222/10/2017, 
amb registre general d’entrada número 2017/9778, de 1 d’agost. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació pressupostària, expedient 
2222/10/2017, amb el resum per capítols següent: 
 
RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST 
D'INGRESSOS 

EXERCICI 
2017 

Increments de 
crèdit 

EXERCICI 
2017 

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 9.130.889,86   9.130.889,86 

CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00   60.000,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.483.553,57   2.483.553,57 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.482.747,20   3.482.747,20 

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 89.017,28   89.017,28 

CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS 900.000,00   900.000,00 
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CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 399.368,98   399.368,98 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 1.039.608,82 154.717,39 1.194.326,21 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 1.964.095,53   1.964.095,53 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 19.549.281,24 154.717,39 19.703.998,63 

 
RESUM PER CAPITOLS 
PRESSUPOST DE DESPESES 

EXERCICI 
2017 

Suplements de 
crèdit 

Crèdits 
extraordinaris 

EXERCICI 
2017 

CAPÍTOL 1 DESPESES DE 
PERSONAL 

6.393.422,97     6.393.422,97 

CAPITOL 2 DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS 

4.838.765,81     4.838.765,81 

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 123.322,11     123.322,11 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

2.781.252,16   3.500,00 2.784.752,16 

CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 
I ALTRES IMPREVISTOS 

234.000,00     234.000,00 

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 4.363.441,68 125.791,45 25.425,94 4.514.659,07 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 

74.225,99     74.225,99 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00     6.500,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 734.350,52     734.350,52 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 19.549.281,24 125.791,45 28.925,94 19.703.998,63 

 
 
Tercer.- Disposar la publicació de l’Edicte en el BOP de la província de 
Barcelona corresponent a l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària, 
expedient 2222/10/2017. 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta i indica que es poden presentar al·legacions al 
pressupost per les tres causes taxades a l’article 170.2 de la TRLRHL i que les 
presentades per la Sra. Martínez no s’ajusten a cap d’aquestes, motiu pel qual han 
estat desestimades. 
 
El Sr. Pérez diu que Guanyem mantindrà la mateixa postura que al Ple anterior i hi 
votaran en contra perquè no entenen, diu, la modificació pressupostària d’una partida 
per a obres de connexió de la xarxa de clavegueram per a una guingueta pagada per 
l’Ajuntament de Cubelles, quan el Plec de clàusules -diu- estableix que aquesta 
connexió l’ha de pagar el concessionari. Afegeix que, a més, al Ple anterior la 
secretària va dir que s’havia iniciat l’expedient per a extingir l’autorització de la 
guingueta número 3, i que es pot aprovar la modificació perquè no té cap implicació ni 
per al titular ni per a l’Ajuntament. Considera que tot plegat no té cap sentit i d’aquí el 
sentit del seu vot. 
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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, 2 de CIU i 1 del Sr. Écija), 4 vots en contra (2 de Cubelles Sí Es 
Pot, 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC ) i 3  abstencions (1 del PSC i 2 del PP). 
 
REGIDORIA D’URBANISME 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL  PROJECTE MODIFICAT DE LA 
“BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBELLES. NOVA SEU” 
 
En data 18 de desembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 
projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Biblioteca Municipal de Cubelles. Nova 
seu” amb un pressupost d’execució per contracta de 3.629.537,42 € amb IVA inclòs. 
 
Per tal de reduir el cost de l’obra, en data 14 de juliol de 2017 es va signar el contracte 
administratiu de serveis per a la “Modificació del projecte executiu de la biblioteca 
municipal de Cubelles”. 
  
En data 8 d’agost de 2017 el Sr. Santiago Orteu Palou, en nom de OP-TEAM + 
BENEDITO (Unió Temporal d’Empreses), presenta amb registre d’entrada núm. 
2017/10025 el projecte executiu amb el títol “Modificació projecte biblioteca municipal 
de Cubelles” amb un pressupost d’execució per contracta de 2.919.629,53 € amb IVA 
inclòs . 
 
D’acord amb l’informe tècnic 33/17, emès per l’arquitecte municipal i cap dels STM en 
data 29 d’agost de 2017, el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així 
com les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els 
documents que exigeix l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així 
com els articles 24 a 33 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (d’ara en 
endavant ROAS).  
 
Atès que l’informe de l’arquitecte municipal posa en relleu que el projecte d’obres de 
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, la qual cosa fan avinent, de forma 
expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2 del RD 1627/1997. 
 
Vist allò que estableix l’article 37 i 38 del ROAS pel que fa a la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries i l’òrgan competent per aprovar-los, respectivament. 
 
Atès que el pressupost d’execució de contracta del projecte supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, la competència resideix en el Ple, vist el que 
disposa l’article 52.2.o)  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. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 12 de setembre de 2017; 
 
Per tant,  aquesta regidoria proposa al Ple de de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte modificat de la “Biblioteca Municipal de 
Cubelles. Nova Seu”, promogut per l’Ajuntament de Cubelles i redactat per JOSEP 
BENEDITO I ROVIRA OP-TEAM ARQUITECTURA SLP, que inclou l’Estudi de 
Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.919.629,53 € amb 
IVA inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes i al web 
de la Corporació per tal que, durant l’esmentat termini, s’hi puguin formular les 
al•legacions i reclamacions que s’estimin oportunes. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament l’esmentat projecte en el supòsit que, un cop superat el 
termini assenyalat en l’acord anterior, no hagi estat presentada cap al·legació ni 
reclamació en relació al mateix, i publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 
38.2 el ROAS, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes i al web de la Corporació 
 
Quart.- Notificar aquest acord als tècnics redactors del Projecte, a la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i comunicar-lo al departament de 
contractació, al departament de Cultura, i als Serveis Tècnics Municipals. 
 
El Sr. Ardila explica que el 20 de gener de 2011 es va fer un concurs d’idees i de les 
44 propostes se’n va escollir una; que al setembre del 2011 es va contractar la 
redacció del projecte i al desembre del 2012 es va aprovar pel Ple definitivament; 
afegeix que no es va poder tirar endavant perquè no es va trobar la forma de finançar-
ho fins que el 2015 es va proposar reduir-ne el cost i que l´actual projecte segueix la 
mateixa idea del 2011 però passant de 2.000 m2  a 1.700 m2, disminuint alguns patis 
interiors però seguint el model de Biblioteques de la DIBA. 
 
Indica que fa dues setmanes es va presentar el projecte a una Junta de Portaveus i a 
una audiència pública i que avui es porta a aprovació. Finalment diu que el cost 
d’aquesta biblioteca és de 2.900.000 € aproximadament, dels qual es disposa ja d´ una 
subvenció de 550.000 € de la Diputació de Barcelona i que no desistiran de demanar 
totes aquelles subvencions que puguin tenir. 
 
La Sra. Martínez diu que per a Cubellencs la biblioteca és un projecte important però 
que no ho són menys alguns problemes que hi ha al municipi com els carrers, el 
clavegueram o les inundacions que es produeixen a la zona de la llar d’infants La 
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Draga als quals es destina una quantitat molt petita. Afegeix que no s’ha arranjat la 
Sala Multiusos de La Mota perquè s’ha dit que costava molts diners i que s’ha tancat 
una llar d’infants i per tot l’exposat indica que no poden donar suport  al projecte de la 
biblioteca. 
 
El Sr. Pérez diu que troba desproporcionat un projecte de biblioteca de tres milions 
d’euros amb 1.770 m2 quan el nombre d’usuaris de  l’actual biblioteca és de 50 
persones al dia. Vol saber si ha calculat el cost de manteniment. Continua dient que 
ara que tenim un projecte que podria ser innovador i autosuficient en matèria 
energètica s’obliden tots els compromisos mediambientals aplicant només els mínims 
que marca la Llei. Destaca el projecte no inclou la urbanització dels entorns ni de la 
zona verda annexa i ho considera un nyap. Seguidament pregunta si el govern ha 
pensat com es podrà desplaçar la ciutadania que no viu al nucli urbà fins la biblioteca 
els caps de setmana. Conclou que per tot l’exposat, que no estan en contra de la 
construcció de la biblioteca però que les coses s’han de fer amb més cura i diàleg. 
 
L’alcaldessa diu que molts dels dubtes que té el Sr. Pérez se li haguessin aclarit el dia 
de la presentació. 
 
La Sra. Boza diu que el seu partit sempre ha defensat la biblioteca i la seva ubicació, 
que van demanar una reducció en l’import, que s’ha dut a terme i que el seu vot serà 
favorable, malgrat opinar que hi han coses més urgents, perquè creu que no hi ha 
cohesió dins el govern per a posar en marxa moltes de les coses urgents i, en canvi, 
un projecte liderat pel Sr. Ardila pot tenir èxit . Finalment demana agilitat per a aquest 
projecte. 
 
El Sr. Tribó manifesta que estan encantats de que es faci una biblioteca perquè 
pensen que cal tenir-la però creu que la tasca legislativa ha d’assolir unes prioritats 
que es podrien xifrar en quatre i que serien l’enllumenat elèctric, el clavegueram, les 
aigües fecals al delta del riu Foix i les voreres. Afegeix que hi votaran a favor però que 
s’hauria de contemplar l’arranjament de la zona. 
 
El Sr. Grau diu que votaran un sí amb un sentit crític contundent perquè dos anys 
després tenim una biblioteca més petita, s’han perdut dos anys, s’estan posant en risc 
unes subvencions i encara no saben si a 31 de desembre aquestes obres hauran 
començat. Continua dient que pel PSC aquest projecte és fonamental i que així ho han 
defensat sempre i que els sap greu que amb la situació econòmica sobrada de 
l’Ajuntament vinguin amb l’argumentació de retallada d’un equipament cultural 
fonamental que consideren que no feia falta i que s’hauria d’aplicar a la urbanització 
dels entorns. Demana que el govern contempli la possibilitat de crear de manera 
urgent un grup de treball de seguiment d’aquest projecte de cara a desenvolupar un  
projecte de caire cultural. Diu que estan d’acord que hi ha moltes prioritats en l’àmbit 
de la via pública, del clavegueram i de l’enllumenat i que aquest projecte ha d’anar 
acompanyat del desenvolupament d’altres projectes com el de reforma i millora del 
Passeig Marítim i el del Nucli Antic i Passeig Vilanova. Finalment demana que es 
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recuperi la línia de negociació que el PSC va fer per a fer front a aquesta despesa ja 
que hi ha possibilitats si es gestiona bé, diu, de que 1/3 el financi l’Ajuntament, 1/3 la 
Diputació i 1/3 la Generalitat. 
 
El Sr. Ardila reconeix que hi ha moltes urgències, entre d’elles la problemàtica 
d’enllumenat que hi ha hagut al Pg. Marítim a l’estiu i que estan a punt de presentar a 
la ciutadania el projecte de condicionament del Pg. Marítim, que inclouria  l’enllumenat. 
Manifesta que no és cert que hi hagi un projecte del Passeig Vilanova, que hi ha una 
idea que ara s’ha de començar a treballar. Reitera que hi ha moltes urgències, que hi 
estan treballant i que espera, abans que acabi l’any, presentar uns projectes, entre ells 
rehabilitar molts carrers del municipi i que ja s’ha començat amb uns camins a la zona 
de Estoreres i Ricreu. Recorda que hi ha 450.000 € aprovats per a enllumenat però 
que moltes millores no es veuran perquè seran de  cablejat. Quant a l’aigua, reconeix 
la problemàtica i explica que s’està treballant amb l’ACA i que s’està redactant el 
projecte i en relació al clavegueram comenta que és una problemàtica que ve de fa 
molts anys però que estan mirant de posar les solucions ara i que seguiran treballant. 
Continua dient que la biblioteca és una urgència des de l’any 1995 i que ja sortia a la 
propaganda electoral dels partits que es presentaven en aquella època. Seguidament 
explica que l’edifici es deixa arreglat per si algun dia es vol posar fotovoltaica però que, 
en aquests moments, no es pot fer la inversió perquè seria molt cara. Quant al 
descampat, diu que s’ha de demanar a les empreses l’arranjament d’aquest espai 
exterior i diu que és cert que no hi cap bar ni restaurant a la zona però que es farà. 
Afegeix que el cost és important però que tenen subvencions, que continuaran 
treballant perquè s’impliquin més la Diputació de Barcelona i la Generalitat i recorda 
que s’ha perdut una subvenció de 300.000 € del 2012 perquè no es va tirar endavant 
el projecte i que estan treballant per a poder-la recuperar. Finalment diu que 
estudiaran el tema del desplaçament amb el servei de bus o algun altre sistema. 
 
El Sr. Grau fa un crit a favor de que tothom es faci seu aquest projecte i demana al 
govern que faci un esforç en projectes prioritaris com els de l’entorn del nucli antic,  les 
vies prioritàries  i el Passeig Marítim i el compromís de tirar endavant el grup de treball 
des d’on dinamitzar el projecte que ha de donar sentit a la biblioteca. 
 
L’alcaldessa diu que no entén ni accepta que el Sr. Grau faci aquest discurs quan 
porta 20 anys en aquest Ajuntament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 2 
del PP), 1 abstenció de Guanyem Cubelles i 1 vot en contra de Cubellencs-FIC. 
 
El Sr. Grau demana fer una explicació de vot. 
 
L’alcaldessa respon que ja ha explicat el vot dues vegades. 
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REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I 
ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA “EPOCA” DE CUBELLES 
 
La regidoria de PARTICIPACIÓ CIUTADANA vol potenciar i promoure metodologies i 
tècniques participatives que permetin la incorporació del màxim nombre de ciutadans i 
ciutadanes en el debat dels temes que afecten al poble de Cubelles. 
 
A partir de l’anàlisi de les sessions de diagnosi desenvolupades amb diferents 
representants del teixit social del municipi i de la ciutadania en general, s’ha copsar 
diferents ELEMENTS que són compartits per bona part de les persones mobilitzades.  
 
Entre els mateixos podem destacar aspectes com la necessitat de disposar d’un espai 
de trobada entre ciutadans, entitats i administració amb la voluntat de treballar 
plegats per la construcció del municipi; espais amb caràcter deliberatiu i propositiu; 
sobre qüestions de caràcter general que afectin a la totalitat del municipi; la seva 
composició hauria de ser reflex de la pluralitat d’opcions i visions del poble; en el 
qual la participació hauria de ser en un plànol d’igualtat i un entorn de respecte a la 
diversitat d’opinions i posicionaments; en el qual es garanteixi un mínim 
d’organització, estructura i normes de funcionament; i que aconsegueixi el 
compromís d’incorporar al debat polític allò debatut i consensuat per l’òrgan 
participatiu. 
 
La proposta per tal de definir un espai de deliberació de caràcter veïnal a Cubelles té 
en compte tots aquests ELEMENTS i a més es fa ressò de les actuals TENDÈNCIES 
que plantegen revisar el concepte de participació ciutadana als municipis per tal de 
cercar noves formes de relació entre l’administració i la ciutadania que s’adaptin als 
temps actuals.  
 

ATÈS que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat 
dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, mitjançant el qual 
s'aprova el Text refós de la  Llei Municipal i de Règim local de Catalunya; 
 
ATÈS que d’acord amb l’art. 48 de del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la  Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya són òrgans municipals complementaris els òrgans de participació 
ciutadana; 
 
ATÈS que el consells municipals de caràcter consultiu són creats de conformitat 
amb allò que disposen els art. 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la  Llei Municipal i de Règim local de 
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Catalunya, així com amb l'article 33 del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Cubelles;  
 
ATÈS el procediment legal d’aprovació de les reglaments municipals, regulat per 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny;  
 
ATÈS que l’expedient es previ a l’entrada en vigor de la LPAC. No obstant això, la 

tramitació s’ha dut a terme amb la participació d’agents polítics i socials, representants 

de la ciutadania, entre desembre de 2015 i juliol de 2017, donant compliment a allò 

previst a l’art. 133 de la LPAC. 

VIST l’informe 20/2017, de la Cap de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 12 de setembre de 2017; 
 
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la creació del Consell de la Ciutadania “E.P.O.C.A.”. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del consell de representació ciutadana, que 
s’adjunta com a Annex al present acord, formant-se part d’aquest a tots els efectes. 
 
Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant edicte que es publicarà 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació durant  el termini de 30 dies hàbils, per 
a la formulació d'al·legacions i reclamacions, de conformitat amb el que disposa 
l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, en 
relació amb l'article 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. 
 
En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu. 
 
Quart.- Comunicar-ho als departaments municipals, i notificar-ho a les entitats inscrites 
al Registre Municipal d’Associacions.” 
 
El Sr. Casanovas indica que aquesta proposta es porta a Ple després de la reunió 
que es va tenir el dia 16 de juny amb les entitats i de fer les modificacions que 
aquestes van proposar i seguidament explica que el consell de la Ciutadania és una 
eina més de participació ciutadana que ha de permetre que les entitats, associacions i 
veïns i veïnes de Cubelles puguin presentar propostes sobre temes d’interès pel 
municipi, debatre-les i finalment aprovar-les en assemblea. 
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La Sra. Martínez diu que fa mesos que van entrar uns 27 punts per a la seva revisió 
però que no han obtingut resposta; Destaca, entre aquests, el punt 9.4 que estableix 
que l’assemblea estarà presidida per l’alcalde/essa, o persona en qui delegui i afirma 
no entendre que es pugui delegar, a no ser que sigui per una causa de força major. 
Diu que no saben què opina el regidor d’aquests 27 punts i proposa, com a mínim, 
aquest punt de partida. 
 
El Sr. Pérez diu que aquestes assemblees són un començament perquè, mica en 
mica, la ciutadania es pugui educar en la participació de les qüestions municipals. 
Afegeix que és un dels compromisos que tenien al seu programa electoral. Continua 
dient que estan d’acord amb el reglament, tot i que veuen que és millorable i està coix 
i, per aquest motiu, proposa tres esmenes: la primera de l’article 3.2, proposant el 
següent text:  
 

“3.2.- La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
Cubelles i a tots els mitjans de comunicació dels que disposa la corporació, 
com per exemple els mitjans de radiodifusió, Ràdio Cubelles, butlletí 
d’informació municipal, Cubelles Comunica, web municipal, xarxes socials, 
taulers i cartelleres d’informació municipal i aquells que es puguin anar creant 
en un futur.” 

 
El Sr. Pérez continua explicant que la segona esmena seria en relació a l’article 7.1 
perquè les propostes que el Consell no aprovi quedin per a la propera assemblea i 
finalment la tercera esmena correspondria a l’article 10.1, afirma que seria la més 
important i que condicionaria el seu vot, plantejant que les propostes tinguin un 
compromís i vinculació, amb el següent redactat: 
 

“10.1.- L’Acta de l’assemblea del Consell de la Ciutadania, signada pel 
president/ta  i secretari/ària, es traslladarà al Consistori per a la seva tramitació, 
garantint que les propostes aprovades a les assemblees arribin a tots els grups 
municipals amb representació per al seu coneixement en la Comissió 
Informativa corresponent per al seu debat i per elevar al Ple  aquells acords 
que creguin convenients. El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les 
propostes aprovades a l’assemblea municipal oberta per a donar-li  validesa 
legal. L’acta de l’assemblea del Consell de la Ciutadania, un cop aprovada, es 
farà pública en el termini de 30 dies.” 

 
La Sra. Di Stefano diu que els hagués agradat fer les observacions que comentaran 
tot seguit en una reunió oficial amb el regidor però que aquest els va deixar clar que no 
hi havia cap intenció de fer-la. Afirma que no estan d’acord amb els articles 3, 9 i 12 . 
Quant a l’article 3 proposen que no es limitin el nombre de convocatòries, que hi hagi 
un mínim però no un màxim i que, apart de tots els mitjans de publicació que ha 
proposat Guanyem per a la publicació de la convocatòria, s’hauria de fer una 
campanya de participació. Afegeix que també van proposar desenvolupar un 
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mecanisme telemàtic per a la participació al debat de la gent que no es pot desplaçar. 
En relació a l’article 9, consideren que el mètode de votar a mà alçada no és el més 
ideal si es pretén la incorporació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes en el 
debat i que per a poder votar s’haurien de deixar tres dies i fer-ho de manera 
telemàtica. Finalment, quant a l’article 12 considera que encara que no s’hagin assolit 
les cinc propostes l’assemblea s’ha de celebrar. 
 
El Sr. Grau diu que venien al ple amb un repàs d’aquest Reglament però que vist que 
l’alcaldessa al punt anterior li ha negat la paraula renuncia a participar en aquest debat 
i el seu posicionament serà d’abstenció. Demana a l’alcaldessa una disculpa i que no 
perdi el respecte als regidors ja que estan representant a ciutadans i ciutadanes que 
els han votat. 
 
La Sra. Martínez celebra que Guanyem s’hagi afegit en els punts que Cubellencs va 
aportar a la primera reunió i opina que hagués estat encertat haver tingut una taula de 
debat. Considera que a l’article 6.2 hauria de correspondre a la pròpia assemblea la 
tria de les persones representants dels veïns i veïnes i no a la Corporació. Finalment 
pregunta si hi ha possibilitat d’incorporar les propostes o no perquè diu que el 
Reglament surt molt coix. 
 
El Sr. Casanovas reconeix que el punt 12.3 no està bé i que encara que no s’arribi al 
màxim de cinc propostes l’assemblea es celebra. Seguidament recorda que a una 
Comissió Informativa va convidar tots els regidors a la presentació d’aquest Reglament 
a les entitats el dia 16 de juny i que no va venir ningú de l’oposició. En segon lloc diu 
que aquest Reglament es volia portar a Ple el mes de juliol i a petició de l’oposició es 
va retirar per a fer una reunió amb tots els regidors, que van ser convocats -diu,- a 
través de correu electrònic, però que l’oposició, exceptuant el grup de Guanyem, no va 
voler reunir-se si no es tractava d’una reunió oficial, cosa que en reunions sobre altres 
Reglaments no havien demanat. Per tot l’exposat creu que hi ha hagut la suficient 
voluntat per a consensuar al màxim possible aquest Reglament.  
 
Demana als partits que han proposat les esmenes que, cas que s’aprovi el reglament 
en aquest ple, presentin al·legacions dins el període de 30 dies d’exposició pública i ell 
es compromet a estudiar-les. 
 
La Sra. Martínez, quant a l’assistència a la presentació del 16 de juny, diu que la 
finalitat era fer públic a la ciutadania el funcionament d’aquest Reglament i que entén 
que Cubellencs ja eren coneixedors de tot això en tant havien fet aquelles propostes 
que estaven pendents de resposta. 
 
Quant a la petició d’una reunió oficial demana al Sr. Casanovas que no posi unes 
condicions laborals diferents en funció de si els regidors són de govern o d’oposició. 
Finalment considera que no és el camí que un regidor hagi de presentar al·legacions 
perquè no té opció a una taula de treball. 
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La Sra. Di Stefano diu que entén que es poden fer esmenes a una moció però no a un 
acord de Ple i que això és el que va passar quan es va triar el nom del Centre Social, 
que se’ls va dir que no es podia. 
 
La secretària, a petició de l’alcaldessa, explica que des del punt de vista de 
procediment és millor que es presentin per registre d’entrada i s’estudiïn amb la 
tècnica de Participació Ciutadana des del punt de vista de participació perquè potser 
s’ha de fer un retorn amb les entitats. 
 
El Sr. Casanovas pregunta si s’han de votar les esmenes en cas que ho demani el 
grup que les presenta. 
 
La secretària indica que el ROM preveu la possibilitat de presentar esmenes de forma 
oral en el transcurs de la sessió. 
 
El Sr. Pérez diu que vol que es votin les esmenes. 
 
La Sra. Boza considera que es podria de deixar el punt sobre la taula sentida 
l’explicació de la secretària. 
 
El Sr. Tribó diu que no val que uns grups puguin fer esmenes i uns altres no, que 
entenen que no hi caben i que per això no les han fet. Pregunta quin article del ROM 
ho permet. 
 
La secretària llegeix l’article 23. 3 del ROM. 
 
Es sotmeten a votació les esmenes proposades per Guanyem i no s’aproven per 10 
vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU i 1 del Sr. Écija), 5 
abstencions (1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 2 del PP) i 2 vots a favor ( 1 de 
Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
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, 2 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. 
 
9.- ALTRES TEMES  
 
IV. PART DE CONTROL  
 
10.- MOCIONS  
 
No n’hi ha 
 
11.- ALTRES MOCIONS 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2017_09 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

17 
 
 

 

 

 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza en relació al punt 2.3 de les Informacions de Presidència, prega a 
l’alcaldessa que sigui l’alcaldessa de tots, que eviti desitjar una bona diada a tothom 
amb una estelada i li pregunta si creu que totes les persones de Cubelles són 
independentistes o si només li desitjava bona diada a uns quants. 
 
2.- La Sra. Boza prega que el govern sigui més coherent entre discurs i acció perquè 
s’ha defensat el suport al referèndum del dia 1 d’octubre i, en canvi, a la llista de l’AMI 
dels municipis que donen suport Cubelles no hi és, quan s’està pagant, diu, una quota 
a aquesta associació. 
 
L’alcaldessa, en relació al primer prec, respon que al seu mur privat pot posar el que 
vulgui i, quant al segon prec, indica que ho controla la Generalitat, que ella va enviar el 
Decret i que és un tema que no la preocupa, que el que realment importa és que ella 
“s’ha mullat” i que es podrà votar. 
 
La Sra. Boza diu que l’Alcaldia ho és 24 hores i que els personatges públics no tenen 
un perfil públic i un altre de personal. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez pregunta: què ha costat la festa de la Verema? 
 
2.- El Sr. Pérez pregunta: què han costat les actuacions musicals de la festa de la 
Verema? 
 
3.- El Sr. Pérez diu que s’han assabentat que ha estat la brigada municipal la que ha 
tret el parquet vell del pavelló que s’havia fet malbé i els que han netejat després de 
l’obra nova, i pregunta: per què no se n’ha fet càrrec l’assegurança? 
 
4.- El Sr. Pérez reitera una pregunta que van fer al Ple passat perquè diu que per la 
resposta  que han rebut, creu que no es va entendre : en el dret d’assistència jurídica 
dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, poden aquests escollir l’advocat que 
vulguin que els defensi? 
 
5.- El Sr. Pérez, quant al projecte de la biblioteca, diu que han vist que desapareix el 
dipòsit dels cotxes de la Policia local i pregunta: on l’ubicaran? 
 
6.- El Sr. Pérez pregunta: com està el tema dels safareigs? Han fet un nou concurs? 
Hi ha una nova empresa?  
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7.- El Sr. Pérez, quant a la segona fase del pla d’accessibilitat del carrer Països 
Catalans, pregunta: quan començarà? 
 
8.- El Sr. Pérez diu que en data 7  d’agost de 2017 Guanyem va presentar una 
instància amb Registre d’Entrada 2017/9965 a la qual demanaven tres certificats de 
tres ordenances pels quals van pagar, diu, 63€ però que a dia d’avui encara no els 
tenen. 
 
 
Preguntes del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
  
1.- El Sr. Tribó  pregunta per què el govern no els ha donat cap resposta ni facilitat els 
documents sol·licitats al Ple del mes de juny i que són: còpia de la diligència de 
Secretaria 4/2017, de 16 de febrer, sobre l’ordenança fiscal núm. 20, documentació 
sobre l’aigua municipal sol·licitada per Registre en dates 31/08/17, 03/03/16 i 09/01/17; 
Informe justificatiu de l’alcaldia dels decrets del 2017 núm. 322, 382, 338, 344 i 377 i 
còpia dels informes provisionals dels biòlegs sobre el delta del riu Foix. 
 
2.- El Sr. Tribó pregunta, si conforme a la Llei d’aigües, el govern ha dut a terme el 
mapa de punts de vessament d’aigües contaminades. 
 
3.- El Sr. Tribó pregunta: l’Ajuntament paga algun cànon a l’ACA pel vessament 
d’aigües contaminades? Demana saber import i detall dels pagaments amb descripció 
de les dates. 
 
4.- El Sr. Tribó pregunta: ha dut a terme el govern, o algun dels grups que el 
conformen, cap gestió judicial o extrajudicial, té cap notícia  o ha rebut qualsevol mena 
de notificació en relació a l’informe jurídic elaborat per un bufet d’advocats sobre les 
irregularitats en el cobrament d’impostos i/o recaptació municipal que ICV, PP i ICb 
van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i/o a la Fiscalia anticorrupció 
l’any 2009? 
 
5.- El Sr. Tribó pregunta: quines mesures ha pres o té previst dur a terme el govern 
per a no perjudicar les aus ni el Delta del riu Foix amb la celebració de la festa Survival 
Zombie del proper 7 d’octubre? 
 
6.- El Sr. Tribó pregunta: quines actuacions, a part de la visita del dia 31 de maig al 
delta del Foix,  tenen previst dur a terme en relació a la invasió del cranc blau americà 
en aquest espai? 
 
7.- El Sr. Tribó pregunta: com i en quin punt es troben les negociacions pel 
cofinançament de l’estació de bombament del riu Foix? Què tenen previst fer per a 
evitar que les aigües fecals segueixin afectant a aquesta zona protegida per la Xarxa 
Natura 2000? 
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8.- El Sr. Tribó pregunta: s’ha signat ja el conveni amb Amical Mauthausen? En cas 
afirmatiu, en quina data? En cas negatiu, per què no s’ha signat encara i quina és la 
previsió per a signar-lo? 
 
Preguntes del grup municipal del PSC 
 
1.- El Sr. Grau diu que són coneixedors que hi ha un procés de negociació entre 
l’Ajuntament de Cubelles i la Central Tèrmica per a fer un projecte urbanístic i 
pregunta: Què hi ha de tot això? Demana còpia de la documentació que els 
responsables de la Central hagin entrat i quins són els criteris o negociacions que ha 
tingut l’Ajuntament amb aquesta empresa per a tirar endavant aquest projecte. Quin 
calendari de revisió del Pla General s’hauria d’aplicar? 
 
L’alcaldessa informa que és el darrer Ple de la regidora del PP Noemí Boza Cano i 
diu de forma literal: “En el meu nom i en el de l’Ajuntament de Cubelles rep el nostre 
agraïment per la teva infatigable tasca durant aquests anys com a regidora del 
Consistori. La teva vitalitat, les teves aportacions  sempre constructives i la petjada 
que deixes en la vida política i  social del nostre poble. Vull agrair-te també i en nom de 
tot el municipi el teu treball infatigable en benefici dels veïns i veïnes de Cubelles i 
personalment la teva lleialtat institucional envers l’Ajuntament, més enllà de les 
legítimes i saludables divergències ideològiques que s’hagin pogut donar i podem 
tenir. Per tot plegat, vull aprofitar l’avinentesa per a encoratjar-te a seguir treballant en 
benefici de la nostra comunitat i desitjar-te molt d’èxit en aquesta nova etapa 
professional i personal que tot just encetes; estic segura que la distància, però, no serà 
cap impediment per a seguir gaudint de la teva vàlua i potencial humà i les visites al 
nostre poble. Rep, doncs, la més cordial salutació i afecte de part de l’Ajuntament de 
Cubelles.” 
 
La Sra. Boza dóna les gràcies per aquestes paraules, confirma la seva renúncia i 
demana disculpes a totes aquelles persones a les que pugui haver ofès ja que malgrat 
sempre ha parlat de forma clara i respectuosa diu que pot haver comès errors. Dóna 
les gràcies a tots els veïns de Cubelles pel tracte rebut així com als companys de 
consistori, dient que n’ha après de tots ells, i fa un agraïment especial a totes les 
persones que fa dos anys van confiar a les urnes en la proposta del PP que ella 
encapçalava. Continua dient que l’única insatisfacció política és no haver pogut aportar 
més per estar a l’oposició majoritàriament, fet que considera ve donat perquè cada cop 
hi ha més prejudicis, quan el PP és un partit democràtic, i per la radicalització d’un 
procés. Opina que els regidors estan de pas i que el més important són els tècnics 
perquè el municipi segueixi endavant i els dóna molts ànims. Conclou dient que ha 
estat un orgull representar aquest poble amb el que es sent molt vinculada 
emocionalment. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 

en el Ple ordinari del 18 de juliol de 2017 
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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. 
Ja es disposa d’una proposta de modificació que ha estat consensuada amb 
l’Associació de Comerciants de la Marina de Cubelles i esta pendent de la seva 
tramitació de forma imminent. 
 
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? 
Totes aquelles actuacions que faci falta s’aniran fent. 
 
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? 
En el cas de l’arbrat el principal problema és que en el moment de la seva plantació o 
bé no es van escollir les espècies idònies o bé estan plantats en zones inadequades, 
principalment en voreres estretes, això ha fet que un cop els arbres han esdevingut 
adults han arribat a unes dimensions que provoquen la problemàtica que vostè 
descriu.  Es realitzen les podes pertinents per evitar la invasió de voreres i propietats 
privades, però les podes que s’haurien de fer per resoldre el problema del tot serien 
tan dràstiques que perjudicarien la salut de l’arbre, principalment debilitant-lo i 
minimitzant les seves defenses davant d’agents extens, insectes, etc...  També es 
realitzen neteges dels escocells. 
En relació als jardins privats amb tanques vegetals i arbrat que envaeixen les voreres 
està regulat per la mateixa ordenança que la de neteja de solars. 
En moltíssims casos la imatge de deixadesa ve provocada per constants abocaments 
incontrolats a la via pública, tant de restes vegetals com d’estris, mobles vells, etc....  
Hi ha un servei diari, de dilluns a dissabte, de recollida d’aquests abocaments, però 
donat que són reiteratius i constants el carrer no es veu net durant gaire temps per no 
dir gairebé mai. 
 
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 
terrasses i pregunta: tenen previst resoldre d’una manera definitiva aquest 
inconvenient? Quan? Com? 
 
En relació als accessos a la zona portuària paral·lel al Passeig de la Marina de 
Cubelles, l’Ajuntament està negociant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 
un conveni per a resoldre de forma permanent el manteniment d’aquest àmbit. La 
previsió es que estigui resolt els propers mesos 
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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? 
 
Cada any de cara a la temporada d’estiu es fa un reforç de contenidors de totes les 
fraccions a la zona marítima, aquest reforç també inclou les papereres de les platges, 
principalment als seus accessos. 
 
A més a més durant la temporada d’estiu el rebuig es recull diàriament a la tota la zona 
marítima.  De cara a l’any vinent es preveu fer la recollida tant del rebuig com de 
l’orgànica diàriament en la major part del municipi. 
 
 
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? 
Quan tinguem decidit què es pot fer els hi comunicarem. De moment hem començat 
converses amb el president de Mas Trader per veure què es podria fer en aquest 
espai. 
 
7.- La Sra. Martínez per què ha restat tants dies la guingueta de petards de la Plaça 
de la Fita? 
S’ha retirat tard, és cert. Ho hem detectat i prendrem les mesures adients per a que no 
torni a passar. 
 
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. 
 
Dir-vos que de tot es dóna compte en junta de govern, de les que ja disposen de les 
corresponents actes. Si hi ha demandes contra treballadors o càrrecs públics 
l’Ajuntament no ho pot saber perquè no es tracta d’informació pública, sinó que 
correspon a l’àmbit privat. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 18 de juliol de 2017 
 
1.- El Sr. Pérez pregunta: el trenet turístic suposa alguna despesa per a l’Ajuntament 
de Cubelles? En cas afirmatiu pregunta quina despesa és. 
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Despesa directa no. Indirectes les pròpies de qualsevol concessió que són 
fiscalitzades per personal de la casa, és a dir, temps que poden dedicar els 
treballadors/es municipals responsables. 
 
2.- El Sr. Pérez pregunta: amb quina freqüència passen els camions de recollida de 
brossa, de plàstics i  de cartró?  
Envasos:  Dilluns i dijous 
Paper-cartró:  Dilluns i divendres 
S’envia adjunt escanejat el quadre de freqüències de recollida del rebuig i l’orgànica a 
l’estiu i a l’hivern. 
 
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?  
D’acord amb el que es preveu a l’article 62 del “Pacte de Condicions del personal 
funcionari” Assistència jurídica. L’Ajuntament garantirà l’assistència jurídica dels/les 
treballadors/es que actuïn com a denunciats/es o testimonis en un judici com a 
conseqüència de l’exercici de les seves funcions. Cas que, com a conseqüència de 
l’exercici de les seves funcions el funcionari sigui citat judicialment com a denunciant, 
també es garantirà l’assistència jurídica, si el funcionari la sol·licita. 
I tal i com es recull a l’article 62 del “Conveni col·lectiu del personal laboral” el següent. 
Assistència jurídica. L’Ajuntament garantirà l’assistència jurídica dels/les 
treballadors/es que actuïn com a denunciats/es o testimonis en un judici com a 
conseqüència de l’exercici de les seves funcions. 
 
4.- El Sr. Pérez pregunta: quina direcció té el carril bici del Pg. Vilanova? Comenta que 
s’hauria de senyalitzar correctament. 
La que indica el senyal del terra. No obstant mirarem de millorar, si cal, la 
senyalització. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 

en el Ple ordinari del 18 de juliol de 2017 
 
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. 
En data 31 de maig es va realitzar una inspecció a la desembocadura del riu Foix en 
relació a la presència del cranc blau.  En aquesta inspecció hi va participar el senyor 
Pablo Ruiz, els Agents Rurals, un biòleg de la Universitat i la tècnica municipal de Medi 
Ambient. 
Efectius dels Agents Rurals i el biòleg de la Universitat, es van endinsar a la 
desembocadura amb l’equip necessari per fer captura d’alguns exemplars i així i poder 
estudiar-los des de la Universitat.  En aquella inspecció els Agents Rurals i el biòleg de 
la Universitat es van manifestar en el sentit que seria molt complicat eliminar tota la 
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població de crancs blaus però sí que es podria fer un control d’aquesta població per tal 
d’evitar-ne una proliferació massiva.  Des del dia de la inspecció no s’ha comunicat res 
a l’Ajuntament al respecte. 
 
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 €. 
Ningú ens les ha demanat. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:00 hores. 
 
        


