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A rribats a l’equador del present mandat, 
el Govern municipal, format per Unitat 
Cubellenca 11 (6 electes), Esquerra Re-
publicana de Catalunya (2), Cubelles en 

Comú Podem-En Comú Guanyem (1) i CUP Cu-
belles (1), presenta a la població el balanç del 
compliment del Pla de Mandat (PAM) de l’Ajun-
tament de Cubelles per al període 2019-2023. 

El Pla de Mandat presentat a començaments 
de legislatura és l’eina d’actuació del compromís 
de millora adquirit per l’executiu local envers el 
conjunt de la població. Un document viu, ama-
tent a tota mena d’aportacions, fl exible i amb 
ànima, molta ànima, tal com, malauradament, 
la pandèmia de la COVID-19 ha palesat de ma-
nera molt crua.  

Ja de bon començament, i a causa de la 
complexitat pròpia que emana de bona part de 
les actuacions previstes al PAM, les inversions 
de major rellevància, tant per l’avenç de la qua-
litat de vida de la ciutadania com pel seu pes 
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econòmic, havien estat planifi cades per tal que 
s’executessin durant el segon tram de mandat. 
Els anys 2021 i 2022, doncs, són els que la po-
blació recollirà els fruits de la feina de planifi ca-
ció i redacció de projectes feta durant els dos 
primers anys d’activitat. 

Així, la voluntat del Govern municipal, ampliat 
el desembre de 2020 amb l’entrada del repre-
sentant de la CUP, és posar en circulació uns 12 
milions d’euros d’inversió, la majoria dels quals 
destinats a millora de la via pública i construcció 
de nous equipaments com la biblioteca (només 
pendent de la dotació de mobiliari), la reforma 
del passeig Marítim, la construcció d’un centre 
de serveis i la millora de l’asfaltat i voreres de 
la via pública, amb una especial incidència en 
l’accessibilitat.

Així mateix, s’afegiran altres accions que, 
sense ostentar la consideració d’inversió, tenen 
una remarcable transcendència en la millora 
de la qualitat de vida de les persones, talment 



mílies no siguin un condicionant per a assistir a 
la llar d’infants. ASSOLIT 

7. Elaboració del Pla Municipal contra la Solitud 
de la gent gran i suport a la dependència: Crea-
ció del projecte Fem pinya contra la solitud no 
volguda i la prevenció del risc d’aïllament i d’ex-
clusió social de la gent gran, involucrant agents 
socials com comerços, entitats i voluntariat. EN 
EXECUCIÓ CONTÍNUA
8. Elaboració del projecte tècnic de centre de 
serveis per a la gent gran dependent i autòno-
ma i les famílies amb membres amb diversitat 
funcional i dependents. EN EXECUCIÓ.  
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com el nou contracte de la gestió integral del 
cicle de l’aigua, que inclourà importants millo-
res que repercutiran en la contraprestació de la 
seva explotació; el canvi de model de recolli-
da d’escombraries, que gestiona la Mancomu-
nitat Penedès-Garraf; la promoció econòmica 
del municipi; l’ocupació entre col·lectius en risc 
d’exclusió social; el foment de les nostres arrels 
culturals, i la recuperació de la nostra memòria 
històrica, entre més. Tot plegat amb una visió 
verda transversal encaminada cap a la sosteni-
bilitat ambiental i el compliment del Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Així, 
se seguirà treballant perquè totes les accions 
desenvolupades s’encaminin a la reducció ur-
gent de l’emissió de CO2, a l’increment de la 
biodiversitat del nostre litoral i la desemboca-
dura del Foix i a l’atenuació màxima del nombre 
de residus que generem com a comunitat. 

Per portar a terme totes aquestes accions, 
serà clau poder disposar del romanent de tre-
soreria que el govern de l’Estat havia bloquejat 
des de l’entrada en vigor de la llei LRSAL. Són 
més de 8 milions d’euros resultats dels estalvis 
que l’Ajuntament de Cubelles ha generat en els 
darrers anys, diners de tota la ciutadania, que 

Ensenyament

Benestar Social

és obligatori posar en circulació per poder mi-
llorar, entre d’altres, carrers, voreres, equipa-
ments i resta de serveis municipals. 

I tot això en un context de pandèmia sani-
tària originada per la COVID-19 que va escla-
tar el març de 2020, tot just quan bona part 
de projectes entraven en la seva fase decisiva 
de redacció. L’emergència sanitària ha obligat 
a alentir l’execució d’algunes actuacions i re-
plantejar necessitats i noves prioritats per tal 
que cap persona es quedi enrere en aquests 
moments de dificultat. És possible que aquesta 
situació s’allargui tot el que queda de mandat 
i, per tant, caldrà de tenir-ho en compte a l’ho-
ra de planificar la destinació dels recursos dels 
propers exercicis, malgrat que sense renunciar 
a les prioritats que tenim com a municipi.

El document que teniu a les mans és, doncs, 
un resum de les principals accions dutes a ter-
me en aquests primers dos anys, alhora que 
un recull de les noves accions incorporades. 
Es tracta, com tot document de planificació i 
rendició de comptes, d’una eina viva, evoluti-
va, motivat pel repte majúscul i il·lusionant de 
situar Cubelles a l’alçada del que la seva gent 
es mereix.   

Accions completades, planificades, 
afegides i en procés d’execució

1. Millorarem el manteniment de tots els cen-
tres escolars d’infantil i primària i col·laborarem 
amb els centres de secundària. EN EXECUCIÓ
2. Obertura d’una aula integral de suport (AIS) 
per a alumnes amb necessitats educatives es-
pecials (NEE). ASSOLIT
3. Sol·licitarem els cursos formatius que pro-
mou la Generalitat. EN EXECUCIÓ
4. Foment del lleure inclusiu. ASSOLIT
5. Potenciació de l’educació infantil de 0-3 anys 
pública i de qualitat. ASSOLIT 
6. Instrumentalització d’ajuts socials o bonifi-
cacions perquè la situació econòmica de les fa-
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9. Impuls Del servei d’intervenció socioeduca-
tiva i de centre obert per a infants (0 a 18 anys) 
i les famílies com a prevenció de situació de risc 
social. PLANIFICAT 2021
10. Assumpció de la propietat de la Casa Funda-
ció Estapé i tots els seus béns per a destinar-la 
a projecte social comunitari. EN EXECUCIÓ
11. Creació d’una borsa d’habitatge social i me-
diació amb les entitats bancàries perquè el po-
sin a disposició de la població mitjançant llo-
guer assequible. ASSOLIT  
12. Promoció d’incentius i/o bonificacions fiscals 
als propietaris que cedeixin el seu habitatge 
buit per a lloguer social. PLANIFICAT 2021
13. Defensa de les famílies perquè cap empre-
sa de serveis bàsics (aigua, llum i gas) pugui 
tallar-los el subministrament per motius econò-
mics en coordinació amb les entitats del tercer 
sector. ASSOLIT/EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
14. Reubició banc d’aliments. EN EXECUCIÓ  
15. Inclusió en les subvencions a entitats ítems 
que valorin la millora de la qualitat de vida de 
les persones i col·lectius amb diversitat funcio-
nal. PLANIFICAT 2021
16. Enfortirment del treball amb col·lectius que 
tenen cura de persones amb mobilitat reduïda 
i d’inserció laboral per a persones amb diversi-
tat funcional (manteniment via pública i jardins, 
etc.). ASSOLIT/EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
 
A més...
-Creació de la Regidoria de la gent gran.

Salut

Empresa i emprenedoria

- Línies d’ajuts COVID-19 famílies. 
- Creació del Casal d’Estiu per la gent gran 

17. Reclamació, en acció coordinada amb el 
conjunt de la comarca, la construcció del nou 
hospital comarcal del Garraf. ASSOLIT
18. Exigència de l’adequació dels recursos sa-
nitaris necessaris del CAP en correspondència 
amb la població actual. ASSOLIT

A més...
-Sistema de control de rosegadors al clavegue-
ram.
-Dotació econòmica per ampliar columbaris. 

19. Creació de la figura tècnica d’Igualtat per 
potenciar el Centre violeta. ASSOLIT 
20. Suport a la creació de noves entitats femi-
nistes. ASSOLIT 
21. Manteniment del suport a les escoles i insti-
tuts que treballin la perspectiva de gènere mit-
jançant tallers i activitats. ASSOLIT

A més...
-Pla Local LGTBI. 

22. Suport a les petites i mitjanes empreses del 
municipi. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA

Igualtat
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23. Impuls de polítiques de captació de noves 
activitats econòmiques que generin ocupació. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
24. Incentivació de l’autoocupació i emprenedo-
ria oferint recursos i serveis, en especial de les 
dones i altres col·lectius amb altes taxes d’atur. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA

A més...
- Línia d’ajuts COVID-19 comerç.  

25. Desenvolupament del Pla d’Accessibilitat, 
destinant anualment recursos econòmics, tèc-
nics i humans. EXECUCIÓ CONTÍNUA
26. Priorització de la inversió en la via pública: 
enllumenat, asfaltat i voreres. Per al 2021 i 2022 
ja hi ha compromesos més de 5M€ d’inversió. 
PLANIFICAT
27. Impuls del projecte de remodelació de l’eix 
passeig de Narcís Bardají-Avinguda Mediterra-
ni. EN EXECUCIÓ
28. Elaborarció del pla integral del Barri Marítim 
que potenciï l’avinguda de l’Onze de Setembre 
com a eix vertebrador i dinamitzador de la zona. 
EN EXECUCIÓ
29. Aprovació del nou contracte de la gestió del 
cicle de l’aigua. EN EXECUCIÓ
30. Seguirem aplicant mesures d’estalvi energè-
tic a l’enllumenat públic, seguint les recomana-
ció del Pacte dels Alcaldes per a l’Energia Sos-
tenible i el Clima local (PAESC). EN EXECUCIÓ 

CONTÍNUA

31. Resoldrem la problemàtica derivada pels so-
breeiximents al riu Foix. EN EXECUCIÓ
32. Destinació d’una part dels terrenys públics 
en clau de zona agrícola a iniciatives cooperati-
vistes amb finalitat social. ASSOLIT 
33. Manteniment de l’impuls a l’Espai Foix com a 
actiu natural, patrimonial, socioeconòmic i edu-
catiu. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
34. Campanyes de cens i xipat d’animals de 
companyia. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA 
35. Reforç de la col·laboració amb les associa-
cions que tenen cura de les colònies de gats. 
ASSOLIT 

36. Promoció del comerç local en col·laboració 
amb les associacions comercials impulsant ac-
cions per incrementar el consum de proximitat. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA 
37. Reforç dels circuits de distribució i accés al 
producte de proximitat i Km. 0. EN EXECUCIÓ
38. Erradicació progressiva dels plàstics comer-
cials, començant per la introducció de bosses 
de roba. EN EXECUCIÓ

39. Activació de les gestions perquè el depar-

Espai públic

Medi Ambient

Turisme, comerç i fires

Urbanisme
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lliure i la correcta adequació de les existents. 
ASSOLIT 
47. Redactarem el projecte d’una nova grade-
ria coberta i substituirem la gespa de l’estadi 
municipal de futbol Josep Pons i Ventura. EN 
EXECUCIÓ
48. Incentivació de la participació femenina en 
l’esport, valorant-ne l’impuls a les subvencions. 
ASSOLIT 
49. Suport a les entitats esportives que promo-
guin l’esport inclusiu per a persones amb diver-
sitat funcional facilitant els espais adients per 
desenvolupar torneigs d’esport accessible i do-
nant suports personalitzats a aquelles persones 
i entitats que ho requereixin. ASSOLIT 
50. Finalització de la rehabilitació de la pista 
esportiva exterior del Poliesportiu executant el 
tancament perimetral. ASSOLIT
51. Culminació del projecte d’ubicació de l’Es-
pai Jove a les instal·lacions annexes a l’escola 
Charlie Rivel. EN EXECUCIÓ

52. Manteniment i ampliació dels pressupostos 
participatius. ASSOLIT

A més...
- Procés participatiu Passeig Vilanova 2019. 

53. Impuls de les obres de manteniment i reha-

tament d’Ensenyament de la Generalitat cons-
trueixi l’institut Les Vinyes. ASSOLIT
40. Construirem la nova Biblioteca municipal. 
PLANIFICAT 2021
41. Redacció del pla integral de la via pública. 
EN EXECUCIÓ 

42. Actuacions, amb els recursos disponibles, 
per disminuir l’atur a Cubelles mantenint ac-
cions i eines d’acostament d’empreses i treba-
lladors/es mitjançant eines com l’speed dating. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
43. Aposta pels plans d’ocupació, en especial per 
a joves i dones. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
44. Incentivació del pacte per l’Ocupació del Ga-
rraf amb el Consell Comarcal. EN EXECUCIÓ

45. Increment del patrimoni material represen-
tatiu de la vila amb nous objectes culturals com 
llibres de temàtica local, documentals, puzles i 
contes infantils i juvenils. EN EXECUCIÓ

A més...
- Creació del Cens cultural de Cubelles
- Licitació del mobiliari i aplicacions informàti-
ques de la nova biblioteca de Cubelles.

46. Creació de zones esportives obertes a l’aire 

Patrimoni local

Ocupació

Cultura

Esports i joventut

Participació ciutadana
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cipal, ús de dades obertes, i enfortiment dels 
canals de comunicació i transmissió de tota l’ac-
tivitat de govern. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA

60. Establiment de zones d’accés a Internet sen-
se fils obertes i comunitàries. EN EXECUCIÓ
61. Adaptació dels mitjans de comunicació pú-
blics a la realitat comunicativa actual, impulsant 
la creació d’un nou mitjà de comunicació basat 
en el llenguatge multimèdia. EN EXECUCIÓ

62. Promoció de criteris socials i de sostenibi-
litat a l’hora de licitar i adjudicar contractes 
amb empreses subministradores de serveis. EN 
EXECUCIÓ
63. Vigilància per les correctes condicions la-
borals dels treballadors subcontractats per les 
empreses adjudicatàries de serveis. EN EXE-
CUCIÓ CONTÍNUA 

64. Creació d’un espai d’interpretació de la Gue-
rra Civil al Fortí de Cubelles. EN EXECUCIÓ

bilitació de Can Travé. EN EXECUCIÓ 
54. Reforma i obertura dels jardins de Can Travé 
perquè esdevinguin un pulmó verd al centre de 
la vila i serveixi d’eix connector dels barris de La 
Creu i Bardají est. EN EXECUCIÓ
a. Nou rec i enllumenat, reparacions de pavi-
ments, elements arquitectònics, baranes...
b. Durant el 2021, els jardins restaran al 85% 
de la seva rehabilitació. 

55. Ampliació de l’administració electrònica per 
agilitzar l’accés electrònic a la ciutadania tot mi-
llorant els processos administratius amb criteris 
d’eficiència i eficàcia i eliminant la tramitació en 
paper. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
56. Establiment de mecanismes interns de ges-
tió de qualitat i millora del servei d’atenció a la 
població. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
57. Reclamació de la gratuïtat del peatge i la 
unificació tarifària del bitllet de tren amb una 
millora en la freqüència. EN EXECUCIÓ
58. Ampliació dels espais cedibles a les entitats 
municipals per al desenvolupament de les se-
ves activitats. EN EXECUCIÓ

59. Millora dels espais de transparència muni-

Comunicació i TIC

Contractació

Transparència

Memòria històrica

Alcaldia

El PAM en xifres

Previsió d’inversions 2021-2023

Inversions planificades: 7MEUR
Projecció de romanent: 5MEUR

Total de mesures i execució

 Actuacions totals: 102

 Assolides i/o en execució: 64 (62,7%)

 Pendents d’execució: 38 (37,3%)

 Actuacions afegides: 10 (Creació de les 
regidories de la Gent gran, Transparència i 
Memòria històrica)
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