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Teniu a les vostres mans el Pla d’Actua-
ció Municipal (PAM) del govern local 
corresponent al mandat 2019-2023. 
El present document, de pràcticament 

un centenar de punts, traça un recorregut 
extens i variat per tots i cadascun dels àmbits 
d’actuació de l’Ajuntament, amb l’únic objectiu 
d’esdevenir un compromís escrit amb la pobla-
ció i una eina de millora de la qualitat de vida 
de tot el nostre veïnat. 

Malgrat dividir-se en quatre eixos (àmbit de les 
Persones, Desenvolupament urbà, Comunitat i 
Govern), el PAM presenta una vocació inequí-
voca de transversalitat confegida per tal de 
proporcionar solucions globals a tota mena de 
peticions i mancances del municipi, alhora que 
es pretenen impulsar projectes i mesures que 
abracin el màxim de sensibilitats i necessitats 
possibles. Entre totes i tots ho farem tot.

El Pla d’Actuació Municipal pretén, així mateix, 
posar les bases, quan no directament executar, 
projectes llargament reivindicats per la po-
blació i que ara, finalment, seran una realitat 
gràcies també a l’impuls imprescindible atorgat 
durant la legislatura passada. Es tracta, doncs, 
d’iniciatives com la nova biblioteca, la reforma 
del passeig Marítim, el procés participatiu del 
passeig de Vilanova i la construcció del siste-
ma Vortex que ha de servir per minimitzar al 
màxim els efectes nocius de l’abocament de 
residus sòlids a la desembocadura del Foix. 

Aquest document, fruit de la il·lusió i l’empen-
ta d’un govern sòlid, compacte i compromès, 
també recull noves propostes i projectes 
pensats per a seguir fent de Cubelles un poble 
de referència arreu del territori. Durant els 
propers quatre anys, el govern municipal tre-
ballarà per posar les bases de la futura cons-
trucció d’un gimnàs i una piscina coberta mu-
nicipal, la redacció del projecte de rehabilitació 
del passeig de Narcís Bardají i l’habilitació d’un 
parc d’habitatge públic, entre d’altres. 

Tot plegat, això sí, mantenint els serveis so-
cials, les polítiques d’igualtat, la fiscalitat 
progressiva i la inversió en la millora de la via 
pública en el centre de l’actuació política dels 
tres grups que donen suport al govern munici-
pal. Talment, com els darrers quatre anys.

Us demanem, doncs, que l’analitzeu, l’es-
tudieu, el memoritzeu, si cal, i que feu les 
aportacions que creieu oportunes mitjançant 
els canals de comunicació habituals de l’Ajun-
tament. I és que aquest Pla de Mandat 2019-
2023 només tindrà sentit si esdevé un ésser 
viu que vagi mutant i transformant-se amb les 
aportacions de tota la població i pugui fer així 
el salt de la lletra impresa a les nostres places 
i carrers. I no se’ns acut cap millor company 
de viatge per aconseguir-ho que tots i cadas-
cun dels veïns i veïnes de Cubelles. 

Unitat Cubellenca, ERC i Cubelles En 
Comú Podem
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1. Millorarem el manteniment de tots els centres 
escolars d’infantil i primària i col·laborarem amb els 
centres de secundària.

2. Obrirem una aula integral de suport (AIS) per 
a alumnes amb necessitats educatives especials 
(NEE).

3. Sol·licitarem els cursos formatius que promou 
la Generalitat.

4. Fomentarem el lleure inclusiu.

5. Potenciarem l’educació infantil de 0-3 anys pú-
blica i de qualitat! 

6. Instrumentarem ajuts socials o bonificacions 
perquè la situació econòmica de les famílies no si-
guin un condicionant per a assistir a la llar d’infants. 

7. Elaborarem el Pla Municipal contra la Solitud de 
la gent gran i suport a la dependència. 

8. Elaborarem el projecte de centre de dia adreçat 
a la gent gran dependent i autònoma i a les famí-
lies amb membres amb diversitat funcional i depen-
dents. 

9. Impulsarem el servei d’intervenció socioeducati-
va i de centre obert per a infants (0 a 18 anys) i les 
famílies com a prevenció de situació de risc social.

10. Treballarem per crear espais d’aprenentatge 
compartit entre centres, amb projectes d’innovació 
pedagògica i formació intergeneracional.

11. Assumirem la propietat de la Casa Fundació Es-
tapé i tots els seus béns per a destinar-la a projecte 
social comunitari, tal i com era la voluntat del Dr. 

El Govern municipal, format per Unitat 
Cubellenca 11 (6 electes), Esquerra 
Republicana de Catalunya (2) i Cubelles 
en Comú Podem-En Comú Guanyem 

(1), presenten a la ciutadania el Pla de Man-
dat de l’Ajuntament de Cubelles per al període 
2019-2023. 

Aquest document, que té per objectiu esde-
venir el full de ruta de l’acció de govern muni-
cipal, s’estructura en quatre grans eixos: 

• Àmbit de les persones.
• Àmbit del desenvolupament urbà.
• Àmbit de la comunitat.
• Àmbit de govern.
En total s’han definit gairebé un centenar 

d’accions dins d’aquests quatre àmbits per 
a dur a terme al llarg de tot el mandat. S’ha 
fet una categorització atenent a la distribució 
clàssica de les regidories i àrees municipals, si 
bé en molts dels casos es tracta de projectes 
transversals que afecten a diferents regidories 
i àrees.

En aquests propers 4 anys, el Govern mu-
nicipal s’ha marcat com a projectes prioritaris 
per definir la Cubelles del futur:

1. Redactar el projecte de remodelació 
del Pg. Narcís Bardají-Av. Mediterrani, 
com a eix de connexió amb la zona 
marítima. I de l’Av. Onze de Setembre, 
com a eix est-oest.

2. Projectar un centre de dia per atendre 
millor a les nostres persones grans i 
dependents.

3. Estudiar la viabilitat d’impulsar la cons-
trucció d’una piscina coberta i gimnàs 
municipal.

4. Arranjar i millorar la via pública, priorit-
zant l’accessibilitat i la xarxa de ser-
veis. 

5. Redactar el projecte de l’edifici de ser-
veis municipals i oficina de Turisme del 
Pg. Narcís Bardají.

6. Redactar el projecte de la rehabilitació 
de l’edifici de l’actual biblioteca per ubi-
car els mitjans de comunicació locals.

ÀMBIT DE LES 
PERSONES

“Les persones són la nostra prioritat”

Ensenyament Benestar Social
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Francesc Estapé.

12. Treballarem per crear una borsa d’habitatge so-
cial i mediarem amb les entitats bancàries perquè el 
posin a disposició de la població mitjançant lloguer 
assequible.

13. Promourem incentius i/o bonificacions fiscals als 
propietaris que cedeixin el seu habitatge buit per a 
ús de lloguer social.

14. Defensarem les famílies cubellenques perquè 
cap empresa de serveis bàsics (aigua, llum i gas) 
pugui tallar-los el subministrament per motius 
econòmics i treballarem en coordinació de les enti-
tats del tercer sector, com l’APE (Aliança per la Po-
bresa Energètica).

15. Reubicarem el banc d’aliments. 

16. Celebrarem, en col·laboració amb les entitats 
sectorials, el Dia internacional de la Discapacitat. 

17. Inclourem en les subvencions a entitats ítems 
que valorin la millora de la qualitat de vida de les 
persones i els col·lectius amb diversitat funcional. 

18. Enfortirem el treball amb els col·lectius que te-
nen cura de les persones amb mobilitat reduïda i 
d’inserció laboral per a persones amb diversitat fun-
cional (manteniment via pública i jardins, etc.).

19. Reclamarem, en acció coordinada amb el con-
junt de la comarca, la construcció del nou hospital 
comarcal del Garraf.

20. Exigirem l’adequació dels recursos sanitaris ne-
cessaris del centre de salut (CAP) en correspondèn-
cia amb l’increment de població actual.

21. Continuarem desenvolupant el projecte Cube-
lles, vila cardioprotegida. 

22. Crearem la figura tècnica d’Igualtat per poten-
ciar i dinamitzar el Centre violeta.

23. Confeccionarem un pla d’igualtat de referència 
al municipi de Cubelles.

24. Incentivarem i donarem suport a la creació de 
noves entitats feministes.

25. Impulsarem que els noms de dones rellevants 
del nostre municipi i de la història tinguin presència 
a carrers, espais i equipaments municipals. 

26. Mantindrem el suport a les escoles i instituts 
que treballin la perspectiva de gènere mitjançant 
tallers i activitats.

Empresa i emprenedoria

Espai públic

Igualtat

Salut

27. Donarem suport a les petites i mitjanes empre-
ses del municipi.

28. Impulsarem polítiques de captació de noves ac-
tivitats econòmiques que generin ocupació.

29. Incentivarem l’autoocupació i l’emprenedoria 
oferint recursos i serveis, en especial de les dones i 
altres col·lectius amb altes taxes d’atur.

30. Seguirem desenvolupant el Pla d’Accessibilitat 
de Cubelles, destinant anualment recursos econò-
mics, tècnics i humans. 

31. Facilitarem una línia de subvencions perquè els 
comerços s’adaptin a la normativa d’accessibilitat.

32. Prioritzarem la inversió en la via pública: enllu-
menat, asfaltat i voreres. Per al 2019 i 2020 ja hi ha 
compromesos més de 5M€ d’inversió.

33. Millorarem l’entorn i els accessos a les zones co-
mercials i de restauració del municipi.

34. Redactarem el projecte de reforma del passeig 
Vilanova donant cobertura a les conclusions veïnals 
derivades del procés participatiu.

35. Impulsarem el projecte de remodelació de l’eix 
passeig de Narcís Bardají-Avinguda Mediterrani. 

36. Elaborarem un pla integral del Barri Marítim que 
potenciï l’avinguda de l’Onze de Setembre com a eix 
vertebrador i dinamitzador de la zona.

37. Aprovarem el nou contracte de la gestió del cicle 
de l’aigua.

ÀMBIT DE 
DESENVOLUPAMENT 
URBÀ

“Cubelles, el millor per viure, treballar i gaudir”
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38. Seguirem aplicant mesures d’estalvi energètic 
a l’enllumenat públic, seguint les recomanació del 
Pacte dels Alcaldes per a l’Energia Sostenible i el 
Clima local (PAESC).

39. Implementarem un nou sistema de recollida de 
brossa.

40. Remodelarem i ampliarem la deixalleria muni-
cipal.

41. Resoldrem la problemàtica derivada pels so-
breeiximents al riu Foix. Les obres van iniciar-se 
l’octubre de 2019.

42. Impulsarem el projecte d’horts urbans com a 
valor social i ambiental.

43. Destinarem una part dels terrenys públics en 
clau de zona agrícola a iniciatives cooperativistes 
amb finalitat social.

44. Mantindrem l’impuls a l’Espai Foix com a actiu 
natural, patrimonial, socioeconòmic i educatiu.

45. Seguirem apostant per polítiques mediambien-
tals orientades a l’assumpció de l’objectiu de reduc-
ció del 30% de les emissions de Co2 el 2030, tal com 
recomana el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per 
a l’Energia Sostenible i el Clima local (PAESC).

46. Mantindrem les campanyes de cens i xipat d’ani-
mals de companyia.

47. Planificarem l’ampliació de llocs d’esbarjo per a 

gossos en diverses zones del municipi.

48. Reforçarem la col·laboració amb les associa-
cions que tenen cura de les colònies de gats.  

49. Enfortirem la marca turística Penedès Marítim.

50. Promourem el comerç local en col·laboració amb 
les associacions comercials impulsant accions per 
incrementar el consum de proximitat (per exemple, 
jornades de fora stocks, mercat de segona mà...).

51. Reforçarem els circuits de distribució i accés al 
producte de proximitat i Km. 0.

52. Proposarem l’erradicació progressiva dels plàs-
tics comercials, començant per la introducció de 
bosses de roba.

53. Aprovarem el nou Pla General d’Ordenació Ur-
banística Municipal:                                                                             
  ○ Assegurarem que l’espai urbà sigui integrador, 
accessible, públic i sostenible. 

○ Prioritzarem la creació de zones industrials i co-
mercials.

○ Garantirem la reserva de zones habitatge públic 
(VPO).

○ Projectarem zones d’equipaments d’oci.

○ Inclourem els usos esportius, socials i comer-
cials en l’antiga zona del club de tennis de Mas Tra-

der com a element dinamitzador de la urbanització.

54. Endegarem les gestions necessàries perquè el 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya executi la construcció de l’institut Les 
Vinyes.

55. Construirem la nova Biblioteca municipal.

56. Executarem la reforma del Pg. Marítim (Inici: 
quart trimestre de 2021).

57. Redactarem un pla integral de la via pública. 

58. Treballarem conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona per la cessió, rehabilitació i millora de la 
carretera de Mas Trader i Costa Cunit.

59. Completarem la reforma del nucli antic (fases 
E i F).

60. Acordarem amb ADIF la cessió dels espais ex-

teriors de l’estació de tren per a l’adequació d’un 
nou aparcament públic i rehabiliti la plaça d’Antoni 
Pineda.

61. Redactarem un projecte integral de la implanta-
ció de carril bici a tot el municipi.

62. Redactarem la construcció d’un edifici per a 
equipaments municipals a l’entorn del Pg. Vilanova, 
Av. Catalunya i C. de Joan Roig i Piera.

63. Seguirem treballant, amb els recursos dispo-
nibles, per disminuir l’atur a Cubelles mantenint 
accions i eines d’acostament d’empreses i treballa-
dors/es mitjançant eines com l’speed dating.

64. Seguirem apostant pels plans d’ocupació, en es-
pecial per a joves i dones.

65. Incentivarem el pacte per l’Ocupació del Garraf 
amb el Consell Comarcal.

Turisme, comerç i fires

Urbanisme

Ocupació

Medi Ambient
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Patrimoni local

ÀMBIT DE 
COMUNITAT

“Si ho fem junts, serà millor”

66. Redactarem i buscarem els recursos necessaris 
per a la creació de la col·lecció de la pagesia i del 
patrimoni local.

67. Promourem un festival cultural als jardins de 
Can Travé.

68. Crearem un calendari de concerts de música 
d’estiu al carrer amb escenaris a diferents indrets 
del nostre municipi.

69. Dinamitzarem el teatre de la Societat Recreativa 
i Cultural l’Aliança, quan l’entitat finalitzi les obres 
de rehabilitació de l’edifici, d’acord amb les prescrip-
cions del contracte de lloguer signat per ambdues 
parts.

70. Incrementarem el patrimoni material represen-
tatiu de la vila amb nous objectes culturals com lli-
bres de temàtica local, documentals, puzles i contes 
infantils i juvenils.

71. Potenciarem la creació de zones esportives 
obertes a l’aire lliure i la correcta adequació de les 
existents. 

72. Habilitarem un espai dins de les instal·lacions 
esportives per projectar un rocòdrom.

73. Impulsarem els valors de l’esport mitjançant la 
redacció d’un pla en col·laboració amb les entitats 
esportives promovent l’esport familiar i de la gent 
gran.

74. Redactarem el projecte d’una nova graderia co-
berta i substituïrem la gespa de l’estadi municipal 
de futbol Josep Pons i Ventura. 

75. Incentivarem la participació femenina en l’es-
port, valorant-ne l’impuls a les subvencions.

76. Ajudarem a les entitats esportives que promo-
guin l’esport inclusiu per a persones amb diversitat 

funcional facilitant els espais adients per desenvo-
lupar torneigs d’esport accessible i donant suports 
personalitzats a aquelles persones i entitats que ho 
requereixin.

77. Estudiarem la viabilitat per a la construcció 
d’una piscina coberta i gimnàs municipal.

78. Completarem la rehabilitació de la pista esporti-
va exterior del Poliesportiu executant el tancament 
perimetral.

79. Culminarem el projecte d’ubicació de l’Espai 
Jove a les instal·lacions annexes a l’escola Charlie 
Rivel iniciat el mes de maig.

80. Promourem concursos de grafits.

81. Establirem eines de valoració dels serveis 
d’atenció al ciutadà.

82. Posarem en marxa el consell de barris.

83. Facilitarem suport tècnic i econòmic a les enti-
tats veïnals i culturals del poble.

84. Mantindrem i ampliarem els pressupostos par-
ticipatius.

85. Cercarem el suport de la Diputació de Barcelona 
per definir els usos de Can Travé.

86. Impulsarem les obres de manteniment i rehabi-
litació de Can Travé.

87. Reformarem els jardins de Can Travé per obrir-
los a la ciutadania i que esdevingui un pulmó verd al 
centre de la vila i serveixi d’eix connector dels barris 
de La Creu i Bardají est.

88. Redactarem el projecte de les botigues del Cas-
tell, d’acord amb l’estudi de la Diputació de Barcelo-
na, i cercarem recursos per a la seva execució.

Cultura Esports i joventut

Participació ciutadana
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ÀMBIT DEL 
GOVERN

“Un ajuntament modern, transparent i eficaç 
al servei de la ciutadania”

Alcaldia

Comunicació i TIC
89. Ampliarem l’administració electrònica per agilit-
zar l’accés electrònic a la ciutadania tot millorant els 
processos administratius amb criteris d’eficiència i 
eficàcia i eliminant la tramitació en paper.

90. Establirem mecanismes interns de gestió de 
qualitat i millora del servei d’atenció a la població. 

91. Millorarem els espais de transparència munici-
pal, promovent l’ús de dades obertes, i enfortirem 
els canals de comunicació i transmissió de tota l’ac-
tivitat de govern, amb especial èmfasi de l’alcaldia, 
alhora que treballarem per crear-ne de nous.  

92. Continuarem reclamant la gratuïtat del peatge i 
la unificació tarifària del bitllet de tren i una millora 
en la freqüència dels trens en el nostre municipi.

93. Ampliarem els espais cedibles a les entitats mu-
nicipals per al desenvolupament de les seves acti-
vitats: jardins de Can Travé, Safareigs Municipals...

94. Apostarem per establir zones d’accés a Internet 
sense fils obertes i comunitàries.

95. Desplegarem una xarxa de pantalles de led d’in-
formació municipal per tot el municipi.

96. Adaptarem els mitjans de comunicació públics a 
la realitat comunitativa actual, impulsant la creació 
d’un nou mitjà de comunicació basat en el llenguat-
ge multimèdia.

97. Reforçarem el Consell de Comunicació creat du-
rant el mandat passat i potenciarem els espais de 
participació ciutadana als mitjans municipals. 

98. Seguirem promovent criteris socials i de soste-
nibilitat a l’hora de licitar i adjudicar contractes amb 
empreses subministradores de serveis.

99. Continuarem vetllant per les correctes condi-
cions laborals dels treballadors subcontractats per 
les empreses adjudicatàries de serveis. 

100. Garantirem l’accés universal de totes les 

Recursos Humans

Contractació

Hisenda

famílies als serveis municipals mitjançant bonifica-
cions i exempcions.

101. Mantindrem i reforçarem una fiscalitat ba-
sada en la protecció mediambiental i criteris socials 
que blindin el benestar de tot el veïnat de Cubelles. 

102. Optimitzarem els recursos humans establint 
mecanismes de millora dels serveis.
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Consulta el Pla d’Actuació Municipal també a 
www.cubelles.cat 
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