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A les vostres mans teniu el document de retorn del Pla d’Actuació Municipal (PAM), que ha marcat el full de 
ruta del Govern municipal que tinc l’honor d’encapçalar. Aquests han estat quatre anys complicats perquè, 
quan tot just començàvem a arrencar el nostre camí, després de la gran resposta que ens vau donar la 
ciutadania a les eleccions de 2019, va arribar la maleïda pandèmia que ho va aturar tot.

Els tres grups municipals que vam encetar aquesta responsabilitat (UC11, ERC i CeCP-ECG) ja veníem amb 
l’experiència del treball conjunt dels quatre anys precedents, el meu primer mandat com a Alcaldessa. 
Aquesta coneixença, unida a l’empenta d’una formació com la CUP que es va incorporar al Govern el 
desembre de 2020, ha estat clau perquè, malgrat els contratemps, haguem pogut encetar la majoria dels 
projectes estratègics que ens havíem marcat. D’aquesta manera hem posat les bases de la transformació que 
requereix Cubelles, tant en infraestructures (millora del clavegueram, via pública, passeig Marítim, gestió de 
l’entorn natural...) com en equipaments (biblioteca, deixalleria, institut, centre de serveis, centre esportiu i de 
salut...).

No ha estat fàcil, us ho ben asseguro. Per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia i ajudar 
als veïns i veïnes que més van patir els efectes de la crisi (comerços, autònoms, empreses, famílies i, molt 
especialment la nostra gent gran, un dels col·lectius heroics d’aquesta maleïda etapa i als que més ens hem 
dedicat durant aquests dos anys per oblidar) vam haver de destinar mig milior d’euros, extrets d’altres 
partides municipals. Dos anys després, quan semblava que la cosa millorava, va arribar la invasió d’Ucraïna 
que, a banda de la greu crisi humanitària, ha provocat un trasbals econòmic a nivell global, alterant i encarint 
les licitacions d’obres estratègiques com la biblioteca, la reforma del passeig Marítim o la primera fase de la 
renovació del clavegueram i l’asfaltat de Mas Trader, entre d’altres.

Però estem satisfets amb el que hem executat. Sempre es pot fer millor, n’estic segura. Però tenint en 
compte els condicionants, encarem el tram final del mandat amb tots els projectes estratègics encetats. 
Només puc mostrar-me satisfeta i agrair la feina dels companys i companyes del Govern i del personal de 
l’Ajuntament. Entre tots i totes ho hem fet possible.

Ens queda molta feina per fer, encaminada a millorar la qualitat de vida de tots i cadascun dels qui 
conformem aquest projecte comú que és Cubelles. Tenim la il·lusió, la força i l’experiència per completar la 
transformació de la nostra vila. Sumant a tothom, sense excloure a ningú.

L’objectiu d’aquest document és fer un balanç del que hem executat en aquests anys complicats. Volem 
escoltar la vostra opinió, perquè és essencial per saber que el camí que hem traçat plegats segueix alineat a 
les vostres necessitats.

Ja sabeu, que si els cubellencs i cubellenques ens mantenim units i treballem plegats, som un poble 
imparable. I sabeu que us estimo a tots i totes.

Rosa Fonoll I Ventura
ALCALDESSA

El balanç d’un mandat complicat, però il·lusionant
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ROSA  
FONOLL I VENTURA
Alcaldessa  
Regidora d’Urbanisme, 
Seguretat Ciutadana  
i Programes d’Integració 
Europea.

ALEXANDRA  
CORVILLO CARMONA
5a Tinent d’Alcaldia 
Regidora de Recursos 
Humans, Benestar Social, 
Gent Gran i Patrimoni Local.

JOSEP MA.  
HUGUÉ I OLIVA
1r Tinent d’Alcaldia 
Regidor de Medi Ambient  
i Espai Públic.

TRINIDAD 
VICENTE BERNAL
Regidora de Turisme,  
Comerç, Fires i Empresa  
i Emprenedoria.

ESTHER  
SOLER I TERUEL
3a Tinent d’Alcaldia 
Regidora d’Ensenyament  
i Cultura.

JACOB  
CAPARDON LIZANA
Regidor de Contractació 
i Participació Ciutadana.

RAÜL  
MUDARRA CARMONA
2n Tinent d’Alcaldia  
Regidor d’Hisenda  
i Comunicació.

MARIA PILAR  
JUSTE SANZ
Regidora de Salut i Igualtat.

NARCÍS  
PINEDA I OLIVA
4t Tinent d’Alcaldia 
Regidor d’Esports, Joventut  
i Ocupació.

DANIEL  
PÉREZ VILAJOSANA
Regidor de Transparència 
i Memòria Històrica.
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ÀMBIT DE 
LES PERSONES
• Ensenyament
• Benestar Social
• Gent Gran
• Salut
• Igualtat

ÀMBIT DE 
COMUNITAT
• Cultura
• Esports
• Joventut
• Participació Ciutadana
• Patrimoni Local

ÀMBIT DE 
DESENVOLUPAMENT 
URBÀ
• Empresa i Emprenedoria
• Espai Públic
• Medi Ambient
• Turisme, Comerç i Fires
• Urbanisme
• Ocupació

ÀMBIT DEL 
GOVERN
• Alcaldia
• Comunicació i TIC
• Contractació 
• Hisenda
• Recursos Humans
• Transparència
• Memòria Històrica
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Ensenyament / Benestar Social

Gant Gran / Salut / Igualtat

 EXECUTAT  |   EN PROCÉS  |   PENDENT

72%

6%

22%
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Ensenyament

ENSENYAMENT
Accés a un ensenyament públic, de qualitat i inclusiu per a tothom

Millorar el manteniment dels centres escolars  Inversió de més de 48.000€ en la impermeabilització de la coberta d’un pavelló de l’escola Vora del 
Mar.

 Instal·lació d’un sistema de gestió domòtica a l’escola Vora del Mar.

 Inversió de més de 200.000 euros en la millora de l’escola Charlie Rivel. S’ha renovat l’escala de 
connexió entre edificis, reforçat les graderies i renovat tancaments i finestres per millorar l’eficiència 
energètica.

Donar suport a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials 

 Cercar una nova ubicació per a una Aula Integral de Suport (AIS), que va funcionar satisfactòriament 
el curs 2019-2020.

 Reforç a la llar d’infants per a les persones amb necessitats educatives especials. 

Ampliar l’oferta educativa del municipi  Obertura de cicles formatius als instituts, relacionats amb les necessitats ocupacionals del municipi. 
S’han iniciat contactes amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat que és qui els ha 
d’autoritzar.

Potenciar una educació infantil 
de 0-3 anys pública i de qualitat

 Creació d’ajuts socials i bonificacions de fins al 20% de la quota per a les famílies en situació de 
vulnerabilitat.
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Ensenyament

ÀMBIT DE LES PERSONES
Ensenyament

NOVES PRIORITATS SORGIDES  
DURANT LA LEGISLATURA

Dotació d’eines per millorar l’ensenyament 
al municipi, en coordinació amb la resta 

d’agents educatius

 Implantació d’un taller d’acompanyament infantil escolar per atendre individualment les necessitats 
emocionals i educatives amb una dotació de 15.000€ anuals.

 Creació de nous tallers de bioioga, robòtica i musicoteràpia subvencionats per l’Ajuntament amb una 
inversió de més de 16.000€.

Creació de polítiques de reforç de l’ensenyament 
secundari i contra l’abandonament escolar

 Creació dels Premis de 4t d’ESO amb el suport de l’institut Les Vinyes.

 Impuls als Premis Batxillerat.

 Creació de tallers de prevenció de l’abandonament escolar.

PANDÈMIA

Suport i cobertura de necessitats especials 
durant la pandèmia

 Entrega de guants, mascaretes i altres productes sanitaris als centres educatius.

 Subvenció de classes de reforç escolar per a aquells alumnes que han vist afectat el seu aprenentatge 
a causa de l’impacte de la pandèmia.

 Suport a l’alumnat de primària i secundària amb dificultats econòmiques per tal de garantir la igualtat 
en l’accés a l’ensenyament.

 Campanya de recollida d’ordinadors i tauletes per a aquelles famílies que no en disposaven.

 Facilitació de l’accés a internet per a les families amb dificultats econòmiques.
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Benestar social

BENESTAR SOCIAL
Al costat de les persones i protegint els seus drets

Treballar en la defensa de les famílies  
en situació de vulnerabilitat 

 Augment de la partida de Benestar Social en un 30% des del 2019.

 Augment de la plantilla de Serveis Socials de 9 a 12 persones.

 Impuls i increment del nombre de grups del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) –actualment 
atén 20 infants– i del Centre Obert per a infants (0 a 18 anys) i les famílies en situació de risc –que 
actualment dona suport a sis infants.

 Defensa de les famílies cubellenques perquè cap empresa de serveis bàsics (aigua, llum i gas) pugui 
tallar-los el subministrament per motius econòmics.

 Creació d’un economat social que substitueixi l’actual banc d’aliments. Inminent adquisició del local 
on s’ubicarà.

 Creació d’una línia d’ajuts de 7.000€ per a les famílies vulnerables amb fills d'entre 0 i 18 anys perquè 
puguin adquirir al comerç local regals nadalencs per als seus fills. 

Impulsar les entitats que col·laboren en la 
millora de la qualitat de vida de les persones i els 

col·lectius amb diversitat funcional 

 Formalització del conveni amb l'Associació de Minusvàlids de Cubelles (AMICU) per a l’organització 
d’activitats adaptades a persones amb discapacitat. Import: 1.500€ anuals.

 Creació de campanyes de sensibilització sobre el col·lectiu amb diversitat funcional.

Impulsar la cohesió i la integració social  Creació del projecte d'horts urbans comunitaris ecològics amb la regidoria de Medi Ambient.

 Creació de tallers intergeneracionals i gratuïts per fomentar la cohesió social i la integració.

 Assumpció de la propietat de la Casa Fundació Estapé i tots els seus béns per a destinar-la a projecte 
social comunitari. La fundació treballa actualment en el canvi de nom de la propietat per tal que passi a 
ser municipal. 
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Benestar social

Treballar per garantir la integració social de les 
persones nouvingudes

 Creació de campanyes de sensibilització i coneixement sobre el col·lectiu migrant. Realitzades 
conjuntament amb la regidoria de Memòria Històrica.

 Ampliació del conveni amb el Consell Comarcal per a la creació del servei d’assessorament jurídic per 
al migrant.

 Incorporació d'una educadora social de carrer especialitzada en el col·lectiu de persones migrants. 

NOVES PRIORITATS SORGIDES DURANT LA LEGISLATURA

HABITATGE

Actuar contra el problema d'accés a l'habitatge, 
provocat per l'augment dels preus i que suposa 

una pèrdua de poder adquisitiu per a les famílies  

 Construcció de 144 pisos de lloguer social destinats especialment a gent jove, persones grans i 
famÍlies monoparentals.

 Promoure l’entrada al mercat d’habitatge de lloguer social de pisos de titularitat privada a través de 
la borsa d’habitatge i mitjançant la bonificació del 50% de l’IBI.

 Modificació de la normativa de l'IBI, incrementant un 50% la taxa a aquells habitatges buits de 
propietat bancària i fons voltors.

 Modificació de la normativa de l'IBI, bonificant un 75% a aquells promotors públics o privats que tirin 
endavant projectes d'habitatge social.

 Remodelació del pis violeta per convertir-lo en 3 habitatges independents per a emergència social.

PANDÈMIA

Fer front a les situacions d'emergència social 
provocades per la pandèmia 

 Creació urgent d'un servei d'assistència domiciliària municipal amb una xarxa de treballadors 
municipals i voluntaris per vetllar pel benestar emocional de la gent gran i acompanyar-los en les seves 
necessitats bàsiques (compra de medicaments i menjar, llançar la brossa, passejar mascotes, etc.).

 Injecció de 40.000€ en línies d’ajut al lloguer línies d’ajuts al lloguer a les persones afectades per la 
pandèmia.
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Gent gran

GENT GRAN
Per un envelliment actiu i contra la soledat no volguda

Promocionar i donar suport a l'envelliment actiu  Creació de la Regidoria de la Gent Gran.

 Innovació i ampliació de l'oferta de tallers per millorar el benestar físic, emocional i social. L’any 2019 
hi van participar 150 persones, mentre que aquest 2022 la participació ha augmentat un 47%, arribant 
a un total de 320 persones.

 Incorporació d'una dinamitzadora de la gent gran.

 Organització dels balls dels dissabtes d'accés gratuït.

 Gratuïtat dels tallers per incentivar la participació i evitar que les persones més vulnerables en quedin 
excloses.

Canviar en el model de l'atenció  
a la gent gran i persones dependents

 Transformació del Centre Social Joan Roig i Piera en un Centre de Serveis per a la Gent Gran i 
persones depenents públic, conjuntament amb la conselleria d’Afers socials de la Generalitat. 
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Gent gran

Lluitar contra la solitud no volguda,  
implicant agents socials, entitats, comerços  

i la xarxa de voluntariat

 Creació del projecte Fem Pinya en prevenció del risc d’aïllament i d’exclusió social de la gent gran. 
Aquest 2022 la participació ha estat de 20 persones, una xifra que suposa un creixement del 40% 
respecte el 2020.

 Creació del casal d'estiu Fem Pinya, amb la participació de 50 persones.

 Creació del projecte Alexes contra la solitud no volguda, amb una dotació de 60 dispositius.

 Incorporació de la figura d'una psicòloga a la regidoria, amb l'objectiu de vetllar pel benestar 
emocional i social de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional.

 Descentralització dels serveis (tallers de memòria, gimnàstica a l’aire lliure, etc.) per a gent gran, per 
tal d’aproximar les activitats a les urbanitzacions i fomentar l’envelliment actiu de les persones que 
viuen més allunyades del centre. En la seva primera edició hi han participat 55 persones (20 a Mas 
Trader, 20 a Corral d’en Cona i 15 a la Mota). 

 Establiment d'una col·laboració amb el CAP Cubelles per a la detecció i gestió de la solitut no volguda.

 Organització d'àpats comunitaris nadalencs per apaivagar els efectes de situacions de solitud no 
volguda durant les festes, amb una demanda de 50 àpats de mitjana anuals.

 Obsequi nadalenc per a les persones grans que es troben soles. 

PANDÈMIA

Fer front a les situacions d'emergència social 
provocades per la pandèmia 

 Seguiment telefònic als 3.000 habitants majors de 65 anys de Cubelles per conèixer el seu estat i la 
seva evolució.

 Felicitació i obsequi nadalenc a les persones grans.
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SALUT
Millorem la qualitat de vida a través d’un sistema de salut eficaç i proper

Reclamació de la construcció  
del nou Hospital Comarcal del Garraf 

en acció coordinada amb el conjunt  
de la comarca

 Participació a la Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf, amb reunions periòdiques. 

Reclamació de la millora de serveis del 
CAP en correspondència  

amb l’increment de població  
habitual i estacional

 Organització, juntament amb el Banc de Sang i Teixits, de 4 campanyes de donació de sang amb la participació de 
més de 100 persones.

 Fixació de reunions periòdiques amb la Generalitat. Resultats: 
-Reforma de la infraestructura telefònica per millorar el servei d’atenció ciutadana.  
-Compromís d’estudiar els reforços assignats en èpoques d’augment estacional de la població. 
-Compromís de fer explotació de dades assistencials durant tot l’any per a determinar quina és la población real que 
s’atén.

Donar continuïtat al projecte  
"Cubelles, vila cardioprotegida"

 Propera implantació de nous desfibril·ladors per al passeig Marítim i a l’entorn dels centres escolars. 

NOVES PRIORITATS SORGIDES 
DURANT LA LEGISLATURA

Millora del sistema de control  
de rosegadors i plagues

 Implementació de 6 dispositius d'un nou sistema de control de rosegadors al clavegueram que millora la detecció i 
ubicació de les plagues.

 2 tractaments preventius anuals per a la minimització dels efectes de les paneroles i altres plagues en el clavegueram 
del municipi (actuacions que se sumen a les que es realitzen cada vegada que es rep un avís ciutadà).

ÀMBIT DE LES PERSONES
Salut
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Salut

Millorar les condicions del cementiri  Ampliació de l'espai dedicat als columbaris, amb la construcció de 35 nous nínxols.

 Inici imminent de les obres de construcció d'un nou espai per dipositar les cendres i per al dol perinatal.

 Millora de l’accessibilitat amb la creació i implementació del Pla d’Accessibilitat del Cementiri amb un pressupost 
superior als 70.000€. Entre les accions executades hi ha la creació de noves voreres i l’ampliació de les existents, 
l’adquisició de noves escales amb rodes per accedir als nínxols més alts i la construcció d’un elevador per facilitar l’accés 
a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Reordenació paisatgística del cementiri.

 Finalització del Pla d’Accessibilitat del Cementiri amb l’arranjament del sector més antic. 

Fomentar la prevenció  
en la salut comunitària

 Creació de la secció Espai Salut a la revista Cubelles Comunica i a cubelles.cat/espaisalut, publicant 5 reportatges en 
el primer any de funcionament, amb consells i criteris per millorar els problemes de salut prevalents a la ciutadania.

 Col·laboració pionera entre l’Ajuntament i el CAP Cubelles per tractar temes de salut comunitària amb l’organització 
de tallers sobre prevenció.

 Organització conjunta amb el CAP de 3 tallers per trencar la bretxa digital i millorar l’accés al sistema sanitari de les 
persones grans. 

 Creació de tallers sobre benestar emocional per a la ciutadania.

 Campanya de sensibilització sobre salut comunitària.

PANDÈMIA
Lideratge i coordinació de la reacció urgent en matèria sanitària:

 Creació d’una comissió interdepartamental a mitjans de febrer de 2020 per coordinar accions prèvies a la declaració 
de l’Estat d’Alarma.

 Consecució de materials sanitaris i repartiment, des de l’inici del confinament, de material d’urgència a les dues 
residències geriàtriques i al CAP.

 Coordinació amb els centres sanitaris i cessió de recursos municipals, com ara carpes i altres.

 Creació d’un servei a domicili de recollida de medicació a les farmàcies per a les persones que no podien sortir de casa.

 Creació d’una campanya informativa (a les xarxes socials i també al carrer) sobre la COVID. 

 Repartiment de mascaretes  quirúrgiques a l’estació de tren i a altres espais d’interès públic. 

ÀMBIT DE LES PERSONES
Salut



16 |  BALANÇ DEL PLA DE MANDAT  |  2019-2023  |  

ÀMBIT DE LES PERSONES
Igualtat

IGUALTAT
Erradiquem les violències masclistes i treballem per a una societat igualitària

Millorar i ampliar la capacitat d'actuació 
municipal pel que fa a les polítiques d'igualtat

 Inclusió d'una nova treballadora a la regidoria d'Igualtat, fet que ha permès impulsar noves polítiques 
de gènere alhora que reactivar el Centre Violeta, adreçat al creixement i empoderament de les dones.

 Creació del II Pla Intern d’Igualtat amb l'objectiu de fomentar la igualtat també dins l'estructura 
institucional.

 Actualització del Pla d'Igualtat estratègic Municipal.

 Obertura de noves xarxes socials per ampliar l'impacte de les accions (creació de la pàgina 
d’Instagram @violetacubelles que se suma al web i la pàgina de Facebook). 

Donar suport a la creació de noves entitats 
feministes

 Suport al desenvolupament d’entitats, com a’DONAT.

Incrementar les accions de sensibilització 
LGTBIQ+

 Realització de 8 sessions de tallers contra LGTBIfòbia als centres educatius organitzats conjuntament 
amb la regidoria de Joventut.

 Donació de 3 llibres sobre LGTBIfòbia per a les biblioteces dels instituts de Cubelles.

Crear i impulsar campanyes de sensibilització 
contra les violències masclistes

 Creació i desenvolupament de la campanya institucional Cubelles diu no a les violències masclistes, 
que aquest 2023 se centrarà en els infants i en la violència laboral.
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ÀMBIT DE LES PERSONES
Igualtat

Impulsar polítiques públiques feministes  Creació i participació en xarxes supramunicipals de foment de les polítiques públiques feministes 
(s'han establert xarxes de coordinació i suport amb la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del 
Garraf i altres administracions).

 Revisió del nomenclàtor en clau feminista. 

ALTRES ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Impulsar les polítiques LGTBIQ+  Creació del Pla local LGTBIQ+ conjuntament amb SAI Garraf i adhesió a diferents accions comarcals 
de sensibilització. 

Lluitar contra les violències masclistes  Creació, aprovació i posada en marxa del primer Pla contra l’Assejament Sexual i les Violències als 
espais d’oci del municipi que suposa la creació i implantació del Punt Lila a totes les festes realitzades al 
municipi durant el 2022. 

 Creació de la xarxa de punts liles conjuntament amb els comerços.

 Posada en marxa del programa ABRIK, el servei d’atenció psicològica i suport a mares, filles i fills en 
situacions de violència. El programa atén actualment a 24 menors/famílies.

PANDÈMIA

Suport sanitari  Coordinació de la confecció de 15.000 mascaretes de roba per part de les persones voluntàries des 
de l’inici de la pandèmia i posterior distribució a la població.
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ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
Empresa i emprenedoria / Espai públic / Medi Ambient

Turisme, Comerç i Fires / Urbanisme / Ocupació

 EXECUTAT  |   EN PROCÉS  |   PENDENT

64%

17%

19%
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ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
Empresa i emprenedoria

EMPRESA I EMPRENEDORIA
Fem de Cubelles el millor lloc on treballar

Impulsar polítiques de captació de noves 
activitats econòmiques que generin ocupació

 Participació en el programa de promoció de polígons industrials impulsat per l’agència de 
desenvolupament NODE Garraf amb una cartera viva d’aproximadament 50 naus.

 Participació en el programa d’acompanyament personalitzat a PIMES Accelera el Creixement, 
impulsat per PIMEC i la Diputació. Actualment hi participen 3 empreses locals.

 Col·laboració amb l’agència de desenvolupament NODE Garraf amb els programes Reempresa, SOS 
Mentoring i Accelera el creixement, entre d’altres.

Potenciar el servei d’empresa de Cubelles per 
tal de donar suport al teixit empresarial del 

municipi

 Creació de 2 places destinades a empreses de nova creació de Cubelles dins l’espai Neàpolis, de 
cowork i acompanyament d’empreses, a Vilanova i la Geltrú.

 Nou catàleg de Serveis d’Empresa de Cubelles per tal d’informar dels serveis d’acompanyament a les 
empreses locals i fomentar el seu creixement.

 Serveis de suport per a la creació de noves empreses; orientació i assessorament a l’emprenedoria; 
servei de consolidació per a les empreses en funcionament; formació per empreses i emprenedors, 
realització de jornades, tallers i càpsules.

 Millora de la comunicació directa amb el teixit empresarial local. Actualització de la base de dades per 
augmentar la productivitat i l’eficiència del departament en la seva relació amb les empreses a través de 
l’enviament de butlletins periòdics amb informació rellevant.
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OCUPACIÓ
Generem noves oportunitats per acompanyar els projectes de vida

Treballar per la reducció de l’atur i el foment 
de l'emprenedoria 

 2 jornades d’speed dating amb la participació de 19 empreses, que han ofertat 58 llocs de treball i 
134 persones candidates, amb un resultat de 29 contractacions fetes.

 Creació de plans d’assessorament i acompanyament per a empreses i autònoms. S’han realitzat 374 
actuacions amb el servei d’emprenedoria amb un total de 162 persones de Cubelles i s’han creat un total 
de 17 empreses amb el nostre suport.

 Impuls al Pacte per l’Ocupació del Garraf amb col·laboració amb els programes d’ocupació comarcals: 
prospecció ocupacional al territori del Garraf, Ubicat/Orienta, Singulars, Innovadors i 30 Plus.

 Concessió d’ajuts de 4.200€ a 4 empreses afectades per la pandèmia per afavorir la contractació de 
candidats/ates de Cubelles.

 Impuls de programes de formació per a la millora de la capacitació laboral (manipulació d’aliments, 
carretons, recerca de feina, ACTIC...) amb una participació de més de 200 persones.

Millorar l'ocupació de col·lectius amb un índex 
d'atur més alt, com ara joves o dones

 Impuls de 13 plans locals d’ocupació amb el suport de la Diputació de Barcelona, per millorar els 
serveis prestats a la ciutadania i contribuir a l’ocupació de persones en situació d’atur, amb una 
subvenció de 289.000€. 

 Creació d’un documental per fomentar l’ocupació de joves migrats.

 Desenvolupament dels programes Treball i Formació amb les diferents línies (dones, joves tutelats i ex 
tutelats, majors de 45 anys, majors de 52 anys, aturats de llarga durada, persones migrades en situació 
irregular) amb un total de 22 contractacions i més de 471.000€ gestionats.

PANDÈMIA

Revertir la pèrdua de llocs de treball  Creació d’una partida pressupostària de 60.000€ per tal de cofinançar els plans locals subvencionats 
per la Diputació de Barcelona.

ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
Ocupació
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ESPAI PÚBLIC
Treballem perquè puguem sentir-nos sempre orgullosos del nostre entorn

Prioritzar la inversió en la via pública, 
especialment pel que fa a asfaltat,

enllumenat i voreres 

 Augment del pressupost destinat a via pública. 10 milions d’euros invertits durant aquesta legislatura.

 Replantada d’arbrat i millores a diverses zones verdes del municipi.

 Renovació de l’escala Dr. Estapé amb Àngel Guimerà, amb una inversió de 5.000€ (Pressupostos 
Participatius).

 Obres a punt d’iniciar-se: 
-Reurbanització de la plaça del passeig de Vilanova amb c. Josep Mestres i c. Castellers. Import: 
269.307,58€. 
-En procés de valoració d’ofertes d’empreses per a les obres d’asfaltat i la xarxa de clavegueram i 
pluvials de les principals vies de Mas Trader. Import: 2.093.185,55€. 
-Adequació del solar del nou dipòsit municipal de vehicles. 
-Restauració de les antigues botigues del Castell.

 PLANIFICAT 2023:  
-Reforma de la plaça del Castell. 
-Remodelació del passeig Vilanova. Actualment, s’està redactant el projecte executiu. 
-Arranjament de voreres i asfaltat de l'avinguda Mediterrani.

 Elaboració del pla integral del Barri Marítim que potenciï l'avinguda de l'Onze de Setembre com a eix 
vertebrador i dinamitzador de la zona.
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Renovar i millorar els equipaments públics  Instal·lació de tendals als parcs infantils, amb una inversió de gairebé 40.000€ (Pressupostos 
Participatius).

 Obres a punt d’iniciar-se:  
-Millora i renovació de les zones de joc infantil municipals.  
-Reurbanització i enjardinament de l’entorn de la biblioteca. Import: 466.745,66€.

 PLANIFICAT 2023: 
-Construcció del Centre de Serveis per a la Gent Gran. 
-Redacció del projecte i execució durant 2023 d’un centre cívic Associació de veïns Nou Marítim. 
-Renovació i millora del mobiliari urbà. 
-Redacció del projecte integral de millora de les zones verdes del Parc de Santa Maria; la zona verda i 
d’equipaments del Corral d’en Cona i zona verda i d’equipaments de Mas Trader.

Millorar l'accessibilitat de l'espai urbà  Seguiment permanent de la implantació del Pla d'Accessibilitat que marca les prioritats i les 
necessitats pel que fa a l'accessibilitat. 

 Execució de la primera fase del Pla d’Accessibilitat: arranjament de voreres a La Mota, zona del Molí 
de Baix, Bardají i accessos a Corral d’en Tort, entre altres.

 Millora de l’accessibilitat al Poliesportiu amb la construcció d’una rampa d’accés. Import: 13.000€.

 PLANIFICAT 2023: Segona fase del Pla d'Accessibilitat.

Ampliació dels serveis bàsics públics  En licitació el nou contracte de la gestió del cicle integral de l’aigua. El nou contracte suposarà una 
inversió en la renovación del clavegueram de més de 4 milions d’euros.

Millorar la sostenibilitat de l'espai urbà  Nou contracte d'enllumenat públic per reduir el consum, millorar l'eficiència i millorar la resposta 
davant les incidències. Inversió de 3.622.000€ durant els 9 primers anys. 

 Renovació progressiva de l’enllumenat públic a sistema led. Inversió de 150.000€ durant el 2022.
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MEDI AMBIENT
Preservem el nostre entorn i preservarem el nostre futur

Resoldre la problemàtica derivada pels 
sobreeiximents al riu Foix

 Fase 1: Posada en marxa del sistema Vortex per a minimitzar els sobreeximents al riu Foix.

 PLANIFICAT 2023: Fase 2: Ampliació de l'estació de bombament, dependent de l'Agència Catalana  
de l'Aigua. Actualment el Consell Comarcal del Baix Penedès està redactant el projecte.

Destinar part dels terrenys públics en zona 
agrícola a iniciatives cooperativistes amb 

finalitat social 

 Acord per la custòdia de l’espai de les Bassetes amb l’entitat ecologista Arba Litoral.

 Creació, juntament amb Benestar Social, del projecte d’horticultura comunitària, ecològica i 
terapèutica a l'hort de Can Travé.

Mantenir l’impuls a l’Espai Foix com a actiu 
natural, patrimonial, socioeconòmic i educatiu 

 Desenvolupament de les accions prioritàries del Pla de Gestió: restauració del bosc de ribera de la 
desembocadura i desbrossament de plantes invasores; protecció de l'espai i limitació de les activitats 
humanes; amb una inversió de més de 84.000€.

 Difusió del patrimoni natural. Impuls a les activitats de coneixement de l'entorn del Foix i la seva 
biodiversitat.

 Creació d'un cens d'aus migratòries i fixes.

 Servei d’informació i sensibilització mediambiental diari de l’espai del Foix amb una inversió de 
66.600€ anuals.

 PLANIFICAT 2023: Desenvolupament de les fases següents del Pla de Gestió del Foix. 

Seguir donant compliment al PAES (Pla d’acció 
d’Energia Sostenible)

 Renovació progressiva de la flota de vehicles municipals, amb la substitució de 5 vehicles de gasoil 
per híbrids o elèctrics. 
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Aplicar mesures de gestió dels animals  
de companyia

 Desenvolupament de campanyes de cens, xipat i tinença responsable d’animals de companyia amb 
un increment de més de 1.000 animals en els últims 3 anys.

 Reforç de la col·laboració amb les associacions que tenen cura de les colònies de gats, multiplicant per 
5 el pressupost destinat, arribant als 15.000€.

 PLANIFICAT 2023:  
-Estudi del trasllat a un altre emplaçament de la colònia municipal de gats gestinada per l’entitat Peluts.  
-Estudi d’una zona d’esbarjo per animals. 

NOVES PRIORITATS SORGIDES  
DURANT LA LEGISLATURA

Millorar la recollida de residus  
i fomentar del reciclatge

 Implantació d'un servei de recollida i cartó comercial porta a porta a l’estiu.

 Campanya de foment del reciclatge del vidre. Increment del 5% de la taxa de recollida.

 Campanya Adèu als plàstics, de reducció de l'ús d'envasos.

 Instal·lació de contenidors de piles i bateries al municipi.

 Reforma de la deixalleria.

 Seguir pressionant a la Mancomunitat Penedès - Garraf, responsable de la gestió de residus, perquè 
s’implementi el nou sistema de recollida d’escombraries, renovació dels contenidors i ampliació dels 
punts de recollida de totes les fraccions amb un sistema amb targeta intel·ligent.

Millora de l'eficiència energètica  
dels equipaments municipals

 Instal·lació de plaques solars a la nova biblioteca.

 Instal·lació de plaques fotovoltaiques a diversos edificis municipals: poliesportiu, escola Charlie Rivel  
i llar d’infants, entre altres.

Treballar en la prevenció d'incendis forestals  Elaboració de l'estudi de localització de zones vulnerables i delimitació de franges perimetrals davant 
del risc d’incendis forestals.

 Neteja de franges perimetrals per evitar incendis. Inversió: 25.000€.
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TURISME, COMERÇ I FIRES
Treballem per una vila viva i econòmicament activa

Promocionar el comerç local en col·laboració 
amb les associacions comercials, impulsant 

accions per incrementar el consum de proximitat

 Creació de l’App Cubelles Comerç com a eina de dinamització del comerç local amb la participació de 
62 empreses i més de 3.000 descàrregues.

 Cessió d'espais gratuïts a la Fira de Nadal per al comerç local amb una participació mitjana de 30 
entitats i comerços. La mesura ha representat un estalvi de 4.000€ als comerços. 

 Campanya de foment del comerç local amb la injecció de 150.000€ en vals de descompte, acumulant 
fins a la data un impacte econòmic superior al 500.000€.

Reforç dels circuits de distribució i accés al 
producte de proximitat i Km0

 Creació de campanyes de conscienciació i promoció del Km0 i consum responsable al Mercat 
Municipal. 

Erradicar progressivament els plàstics 
comercials, començant per la introducció de 

bosses de roba 

 Distribució de més de 800 bosses de roba entre el comerç local.

 Creació de tallers entre els paradistes del Mercat Municipal per reduir les bosses de plàstic.

Promocinar el sector de la restauració  Posada en marxa d'un cicle de visites al fortí i al niu de metralladores de la Mota amb 100 descomptes 
en establiments col·laboradors.

 Elaboració de la guia Tasta Cubelles per agrupar tota l’oferta de restauració i hostaleria amb la 
participació de 84 empreses locals.

 Campanya conjunta Re-estovalla’t amb establiments de restauració, amb la posada en circulació de 
10.000 estovalles entre 15 restaurants.

 Lliurament de 1.000 vals de descompte a restaurants del municipi per als participants a les visites 
guiades i als esdeveniments esportius. 

 Projecte de senyalització dels establiments ubicats al la zona de la Marina de Cubelles.
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NOVES PRIORITATS SORGIDES 
DURANT LA LEGISLATURA

Potenciar Cubelles com a destinació de turisme 
sostenible i segur

 Obtenció de la Carta Europea de Turisme Responsable Sostenible.

 Obtenció de certificat Biosphere, que reconeix la qualitat i la sostenibilitat, tant ambiental com 
econòmica i social.

 Obtenció del segell de Safel Travels, que reconeix les destinacions sanitàriament segures.

 Creació de productes turístics relacionats amb el Foix i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Augmentar la promoció del municipi  
i el seu patrimoni 

 Creació de diferents rutes per conèixer i posar en valor el municipi: Ruta Natura, Ruta de l'Aigua i Ruta 
del Charlie Rivel.

 Posada en marxa de l'App Play Visit per possibilitar visites autoguiades mitjançant codis QR. 712 
descàrregues.

Promoure la dinamització del comerç  Canvi d'ubicació del mercat setmanal d'estiu al passeig Marítim.

 Campanya de renovació d'imatge i dinamització comercial, mitjançant un sorteig de 10 vals per valor 
de 30€ per gastar en el mercat. Hi han participat 450 persones amb un total de 781 tiquets.

 Projecte Cubelles Comerç 2.0 amb la incorporació d’un dinamitzador.

Potenciar les fires com a motor econòmic  Impuls a les fires: Medieval, la Festa Pirata i Verema, amb un increment de la partida pressupostària 
de 190.000€, com a aposta per dinamitzar el sector cultural vinculat als comerços i la restauració. 

PANDÈMIA

Suport al comerç per pal·liar els efectes  
de la COVID 

 Creació de línies d’ajut als comerços, empreses i autònoms de Cubelles que es van veure afectats per 
la pandèmia, per import de 120.000 €. 

 Promoció dels serveis a domicili del sector alimentari per evitar que la gent gran sortís al carrer
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URBANISME
L’espai urbà ha de ser integrador, accessible, públic i sostenible

Construcció de nous equipaments estratègics  Construcció de la nova biblioteca municipal.

 Activació de les gestions perquè el Departament d’Ensenyament de la Generalitat construeixi 
l’institut Les Vinyes. Està previst que la Generalitat inclogui la construcció al pressupost del 2023.

Anàlisi de les necessitats urbanístiques, 
planificació i execució

 Acord amb la Diputació de Barcelona per a la cessió, rehabilitació i millora de la carretera de Mas 
Trader i Costa Cunit. Realització d’obres de millora i manteniment fins que es pugui dur a terme 
l’execució del projecte (2024). 

 Inici de les feines de revisió del Pla general d’Ordenació Urbana amb la redacció de l’avanç del 
POUM, actualment en execució. Els criteris principals de la revisió són la creació de zones industrials 
i comercials; garantint la reserva de zones per a construir habitatge de protecció oficial i zones per a 
equipaments d’oci, entre altres. 

 Redacció del projecte de construcció d’un edifici per a equipaments municipals entorn del pg. 
Vilanova, av. Catalunya i c. de Joan Roig i Piera.
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Remodelació i millora dels espais urbans  Inici imminent de les obres de reforma del passeig Marítim. Pressupost: 2.280.601,56€.

 Redacció del projecte d'implantació del carril bici a tot el municipi.

 Pactar amb ADIF la cessió dels espais exteriors de l’estació de tren per a l’adequació d’un nou 
aparcament públic i la rehabilitació de la plaça d’Antoni Pineda.
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ÀMBIT DE COMUNITAT
Cultura / Esports / Joventut

Participació ciutadana / Patrimoni local
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CULTURA
La cultura ens fa únics, ens converteix en un poble viu i ens ajuda a construir el futur

Impulsar els festivals i les iniciatives culturals de 
valor estratègic

 Impuls de la Mostra de Pallassos com a activitat estratègica i distintiva de la vila, ampliant espai i 
activitats, especialment les vinculades a les escoles. L’Ajuntament ha incrementat el pressupost en un 
55% passant de 35.300€ a 55.000€.

 Creació del festival Festiuet Spring Break amb l’assistència de més de 4.000 persones. 

 Impuls d’activitats culturals als Jardins de Can Travé. Tot i que durant la pandèmia es van 
prioritzar concerts en aquest espai, no s’ha pogut donar continuïtat perquè manca acabar d’adequar 
l’accessibilitat dels jardins.

 Creació d’un calendari de concerts de música d’estiu al carrer amb escenaris a diferents indrets.

Fomentar el coneixement de la vila entre la 
ciutadania

 Increment de les visites escolars al patrimoni. 

 Increment del patrimoni material representatiu de la vila amb nous materials culturals com llibres de 
temàtica local, documentals, puzles i contes infantils i juvenils.

 Creació de la col·lecció de la pagesia i del patrimoni local.

Activar la indústria cultural  Creació del Cens Cultural de Cubelles per facilitar la visibilització i contractació dels professionals.

Impulsar la cultura popular  Impuls a la creació de la colla castellera de Cubelles.

 Creació de línies de subvencions per valor de 7.500€ per a la construcció de carrosses al Carnaval.

 Increment de les activitats infantils relacionades amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a la 
vila. 



ÀMBIT DE COMUNITAT
Cultura

33  |  BALANÇ DEL PLA DE MANDAT  |  2019-2023  |

ÀMBIT DE COMUNITAT
Esports

ESPORTS
L’aposta per la qualitat de vida present i futura

Millorar i actualitzar els equipaments esportius 
municipals

 Renovació de la gespa artificial del camp de futbol Josep Pons i Ventura. Inversió: 234.000€.

 Rehabilitació de la pista esportiva exterior del poliesportiu i construcció de la coberta.  
Inversió: 230.000€. 

 Ampliació de les pistes de petanca del poliesportiu.

 Arranjament del paviment de les pistes de tenis 1, 2 i 3 i instal·lació d'un tancament perimetral 
(pressupostos participatius). Inversió: 64.000€.

 Inversió en el manteniment i la millora de les instal·lacions del poliesportiu de prop de 60.000€.

 Creació d'un espai a les instal·lacions esportives per projectar un rocòdrom.

Creació de zones esportives obertes a l’aire lliure  Obertura del parc de parkour (pressupostos participatius). 

Impulsar l'esport i els valors esportius  Suport a les entitats esportives que promoguin l’esport inclusiu per a persones amb diversitat 
funcional, facilitant els espais adients per desenvolupar torneigs d’esport accessible i donar suport 
personalitzat a aquelles persones i entitats que ho requereixin.

 Redacció d’un pla en col·laboració amb les entitats esportives promovent l’esport familiar i de la gent gran.

 Creació de la Nit de l'Esport, un esdeveniment per reconèixer esportistes i les persones que fan 
possible l'esport a la vila.

 Impuls a la participació femenina en l’esport.

Estudiar la viabilitat per a la construcció d’una 
piscina coberta i un gimnàs municipal

 Elaboració del projecte de viabilitat i de l’estudi previ arquitectònic de la piscina coberta. Import: 
30.000€. 
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Impulsar l'Espai Jove com
 a punt de referència juvenil

 Reforç als serveis: punt d’informació juvenil, sala d’estudi, orientació acadèmica, suport a les 
associacions de joves, suport a la tasca educativa dels instituts o dinamització d'activitats. 523 usuaris 
atesos. 122 sessions d’orientació acadèmia individuals i grupals i 38 activitats realitzades (tallers, 
xerrades, sortides, etc.).

 Acompanyament individualitzat a 85 usuaris en la recerca de feina i difusió d'ofertes laborals. 

 Projecte de dinamització cívica per l’emancipació dels joves que han emigrat sols. Acompanyament 
individualitzat a 57 joves des de l’inici del programa. Contractació de 9 joves a l’Ajuntament mitjançant 
el programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats.

 Redacció del Pla Local Jove.

 Promoció de concursos de grafits.

Millorar les instal·lacions de l'Espai Jove  Nova ubicació de l’Espai Jove. Inauguració primer trimestre 2023.

Fomentar la participació juvenil  Suport a la Festa Jove, amb activitats entorn la música, l'esport i la cultura organitzades per 2 
associacions de joves i 2 grups no formals. Participació de més de 2.500 persones en la darrera edició.

Impulsar campanyes de sensibilització 
adreçades a joves

 Creació de campanyes de promoció d'hàbits saludables i prevenció de drogues. Suport al Pla de 
Prevenció Drogodependències TRACA. Al llarg de 2021 es van realitzar 36 tallers i xerrades als instituts 
i per a famílies, 6 acompanyaments a joves mitjançant el Protocol de detecció i intervenció, i es van 
instal·lar 2 carpes de salut en espais d’oci nocturn.

 Realització de 120 tallers i xerrades educatives als instituts (curs 21-22).

JOVENTUT
Donem oportunitats a la joventut
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Impulsar la tasca informativa i de divulgació 
 als centres escolars

 Creació del Programa d’Educació Sexual Integral, programa coordinat de tallers als instituts de 
secundària, sobre benestar emocional, autoestima i imatge corporal, relacions igualitàries, sexualitat 
i afectivitat, prevenció de ITS i embarassos no desitjats. També inclou Assessoria de Salut per a joves i 
famílies, xerrades per a les famílies i formació per al professorat. Treball conjunt amb la regidoria de Salut.

 Manteniment dels tallers als instituts: educació ambiental, educació vial, seguretat a internet, 
educació emocional, robòtica, cinema...

 Suport al grup Onada de l’INS Cubelles, amb intervencions socioeducatives setmanals (benestar 
emocional, prevenció de riscos associats al consum de drogues o a la sexualitat, autoestima i imatge 
corporal, habilitats socials...).

ALTRES NECESSITATS SORGIDES 
DURANT LA LEGISLATURA

Millorar l'accés al jovent  Intervenció en medi obert amb adolescents i joves. Projecte d’educadors de carrer amb l’objectiu 
d’oferir als joves opcions que possibilitin un canvi cap a la seva inserció social activa mitjançant 
processos socioeducatius i d’acompanyament. 

Reforçar l'atenció en salut emocional  Arran d'un estudi comarcal (2020-2021) sobre la salut sòcioemocional de les persones joves s'han 
creat nous tallers per a l'alumnat i de formació al professorat.

PANDÈMIA

Suport intgral al col·lectiu jove davant  
la pandèmia 

 Manteniment del servei d'atenció als joves de forma telemàtica: punt d’informació juvenil, orientació 
acadèmica i assessoria de Salut, fent èmfasi en l'atenció a la salut emocional a causa de l'impacte de la 
pandèmia.

 Posada en marxa del programa ConfinAcció, amb propostes d’activitats a través de directes 
d’Instagram per part de persones i entitats voluntàries.
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ÀMBIT DE COMUNITAT
Participació ciutadana

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entre tots creem la vila que volem

Facilitar suport tècnic i econòmic  
a les entitats veïnals i culturals

 Acompanyament des de l'OPIC a totes les entitats i associacions en les seves necessitats 
administratives i tecnicojurídiques. 

Manteniment i ampliació 
dels pressupostos participatius

 Durant la legislatura s'han realitzat tres convocatòries dels pressupostos participatius, un d'ells amb 
el pressupost de dos anys, a causa de la pandèmia.

 Implementació d'un nou sistema participatiu, a través de l'eina Participa 311. 

 Incorporació dels criteris ODS de l’agenda 2030 a l’edició 2023 dels pressupostos participatius.

ALTRES ACTUACIONS

Noves iniciatives per impulsar 
la participació ciutadana

 Publicació de la Carta de Serveis a la ciutadania. Actualment en procés de redacció.

 Obertura de nous processos participatius sobre projectes de gran abast i impacte en el municipi.

 En marxa el Consell de Barris. Actualment, s’ha dut a terme un estudi del teixit associatiu veïnal per tal 
de poder implementar el Consell de Barris a tot el municipi.

 Creació de la comissió participativa que inclou la gent gran en la presa de decisions de les polítiques 
que els afecten.
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ÀMBIT DE COMUNITAT
Patrimoni local

PATRIMONI LOCAL
Protegim el nostre patrimoni i la nostra identitat

Impuls de les obres de manteniment  
i rehabilitació de Can Travé i els seus jardins

 Actualment, s’està treballant en el trasllat del mobiliari. La previsió és poder iniciar les obres de 
rehabilitació de l’edifici durant el 2023.

 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. 

ALTRES INICIATIVES SORGIDES  
DURANT LA LEGISLATURA

Impulsar el jaciment ibèric de La Mota de Sant 
Pere i donar a conèixer el seu valor històric, 

científic i social

 Impuls de noves campanyes arqueològiques.

 Creació de campanyes de difusió del patrimoni iber entre la ciutadania. 

Millorar la difusió i valoració del patrimoni local  Il·luminació nadalenca del patrimoni.

Millorar l'accessibilitat i inclusivitat del 
patrimoni

 Projecte de realitat augmentada a través d'una App amb l'objectiu de fer més atractiu el patrimoni i la 
història local i incloure els col·lectius amb diversitat funcional.
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 EXECUTAT  |   EN PROCÉS

68%

32%

ÀMBIT DEL GOVERN
Alcaldia / Comunicació i TIC / Contractació / Hisenda

Recursos Humans / Transparència / Memòria Històrica
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ÀMBIT DEL GOVERN
Alcaldia

ALCALDIA
Un Ajuntament modern, transparent i eficaç al servei de la ciutadania

Treballar per una administració  
més sostenible i accessible

 Ampliació dels tràmits electrònics amb l'Ajuntament amb la realització de més de 200.000 e-tràmits 
en els últims 4 anys i un estalvi econòmic estimat de més de 630.000€.

 Increment del nombre de ciutadans atesos personalment per l’Alcaldessa (entitats, associacions de 
veïns i persones a títol individual).

 Trasllat a organitzacions supramunicipals de les queixes i demandes ciutadanes, i mediació entre 
altres administacions i la ciutadania.

 Desenvolupament d’eines o recursos per reduir la bretxa digital i facilitar a totes les persones la 
comunicació amb l’Ajuntament. 

 Projecte de reducció de l’ús de paper i implementació de projectes de digitalització de gestions i 
signatures digitals per optimitzar recursos.

Establir mecanismes interns de gestió  
de qualitat i millora del servei d’atenció  

a la població 

 Implementació d'un sistema de valoració de l'atenció per part de la ciutadania a l'OPIC. El sistema s'ha 
implantat ja a algunes àrees i s'anirà estenent progressivament.

Reclamar la gratuïtat del peatge i la unificació 
tarifària del bitllet de tren amb una millora  

en la freqüència

 Manteniment periòdic de reunions amb la Generalitat per reclamar les millores.

 Coordinació a nivell comarcal amb els altres ajuntaments per fer pressió. 

 Contactes permanents amb ADIF per a la millora del servei i manteniment de l’estació i les 
infraestructures ferroviàries.

Ampliació dels espais cedibles a les entitats 
municipals per al desenvolupament  

de les seves activitats 

 Ampliació dels espais cedibles a les entitats per al desenvolupament de les seves activitats.



ÀMBIT DEL GOVERN
Alcaldia
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ÀMBIT DEL GOVERN
Comunicació i TIC

Creació de zones d’accés a Internet sense fils, 
obertes i comunitàries

 Creació d'espais de wifi públic a tots els serveis i equipaments municipals, tant a l’interior com a 
l'exterior dels edificis. 

Implementar nous sistemes de comunicació 
envers la ciutadania

 Primera fase d'implementació d'una xarxa de pantalles digitals d’informació municipal per tot el 
municipi.

Adaptar els mitjans de comunicació públics a 
la realitat comunicativa actual, impulsant la 

creació d’un nou mitjà de comunicació basat en 
el llenguatge multimèdia

 Redacció del projecte de remodelació de l’antiga biblioteca en el nou edifici dels mitjans de 
comunicació i TIC.

 Redefinició del servei de comunicació per tal d’unificar tots els mitjans de comunicació locals en un 
mitjà multimèdia.

Reforçar el Consell de Comunicació i potenciar 
els espais de participació ciutadana als mitjans 

municipals

 Dinamització del Consell de Comunicació, després de l'aturada per la pandèmia.  

COMUNICACIÓ I TIC
Diàleg i comunicació per avançar plegats
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ÀMBIT DEL GOVERN
Contractació

CONTRACTACIÓ
Gestionem la contractació, conscients del seu impacte social i econòmic

Promocionar criteris socials i de sostenibilitat 
a l’hora de licitar i adjudicar contractes amb 

empreses subministradores de serveis 

 Desenvolupament de les licitacions municipals seguint les línies marcades per l'Agenda 2030, tant pel 
que fa a la sostenibilitat com a l'impacte social. 

 Vigilància de les condicions laborals dels treballadors subcontractats per part de les empreses 
adjudicatàries de serveis. 
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ÀMBIT DEL GOVERN
Hisenda

Garantir l’accés universal de totes 
les famílies als serveis municipals mitjançant 

bonificacions i exempcions

 Ampliació de la partida d'ajuts socials, gestionada a través de Benestar Social, i modificació d'alguns 
criteris per tal d'adaptar-los millor i donar resposta a les necessitats de tota la població, amb especial 
atenció a la més vulnerable.

Treballar per una fiscalitat basada en la 
protecció mediambiental i criteris socials

 Bonificació del 50% de l'IBI als béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

 Implementació de nous sistemes fiscals basats en una fiscalitat social.

 Reducció de l'IBI per a les famílies nombroses. 

HISENDA
Assegurem una gestió pública eficient per seguir construint poble
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ÀMBIT DEL GOVERN
Recursos Humans

RECURSOS HUMANS
Professionalitzem i modernitzem l’Ajuntament per millorar el servei a la ciutadania

Optimització de la plantilla municipal, establint 
mecanismes de millora dels serveis i reforçant 

les àrees amb impacte més directe en la 
ciutadania

 Augment de la plantilla en les àrees dedicades a les persones (Serveis Socials, Igualtat), Via Pública i 
Urbanisme.

 Reforç de la plantilla de seguretat ciutadana cobrint tots els efectius i creant 2 places de sergent.  

Professionalització de la plantilla municipal 
per tal de millorar el servei que s'ofereix a la 

ciutadania i adaptar-se a les noves exigències 
de l'administració pública

 Implementació del projecte de professionalització i optimització de la plantilla de l'Ajuntament.
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ÀMBIT DEL GOVERN
Transparència

TRANSPARÈNCIA
Transparència, accés a la informació pública i bon govern

Millora dels espais de transparència municipal, 
promovent l’ús de dades obertes, enfortint els 

canals de comunicació i transmissió de l’activitat 
de govern

 Actualització de dades de l'administració municipal, accessibles a través del portal de Transparència 
del web cubelles.cat.

Millorar els procediments 
de transparència interna 

 Automatizació de diferents canals interns per facilitar que les dades de gestió municipal siguin 
accessibles a la ciutadania de forma immediata. 

 Creació d'una persona referent a cada departament de l'Ajuntament.

 Millora dels procediments interns relatius a les instàncies. 

 Consecució del Segell Infoparticipa que premia la qualitat i transparència de la comunicació pública 
local.

ALTRES ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Donar a conèixer a la ciutadania les eines que 
permeten l'accés a la les dades municipals

 Campanyes de difusió de dades a través de les xarxes socials i el web municipal per tal d'apropar la 
informació a la ciutadania i donar a conèixer les eines de transparència.
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ÀMBIT DEL GOVERN
Memòria històrica

MEMÒRIA HISTÒRICA
Preservar la memòria col·lectiva per no oblidar qui som

Creació d’un espai d’interpretació 
de la Guerra Civil

 Elaboració del projecte per a la creació d'un espai d'interpretació al Fortí.

 Realització de les obres de l'espai d'interpretació de la Guerra Civil al Fortí.

ALTRES ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Recuperació i reivindicació de la memòria 
històrica local vinculada a les dones

 Creació d'un mural urbà sobre la revolta de les dones de Cubelles.

Preservació de la memòria històrica   Suport a les activitats de l’Associació Buchenwald amb la celebració d’un cineforum.
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