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El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cubelles ha executat 
durant l’any 2013 una sèrie de tasques distribuïdes per àrees de la següent 
forma: 
 

 Actuacions 
 

  Residus 
 
  Parcs i jardins 
 
 Via pública i solars 
  
 Espais naturals 
  
 Activitats 
 
 Sanitat 
  
 Protecció Civil 
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Què fem? 
 
Actualment, el departament de Medi Ambient realitza:  
 
•Tasques de gestió de residus: 
 
 - Recollida d’escombraries (rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre, 
 envasos, mobles i estris vells) 
 - Contenidors 
 - Deixalleria municipal 
 - Aplicació de bonificacions i exempcions de la taxa 
 d’escombraries, tant domiciliàries com comercials. 
 - Manteniment  i actualització (amb la inclusió de nous usuaris) a 
 la base de dades de l’EVALOS.  Actualment hi ha 1.683 usuaris. 
 - Abocaments diversos a la via pública i espais públics 
 - Gestió i control dels contenidors recollits per ROCA GÓMEZ 
    
•Tasques de gestió de manteniment de parcs i jardins: 
 
 - Manteniment general de parcs i jardins del municipi 
 -Manteniment de l’arbrat municipal (podes, tractaments 
 fitosanitaris, control de plagues, etc) 
 - Desbrossades i segues 
 - Replantacions i noves plantacions 
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•Tasques a la via pública i solars: 
 
 - Inspecció i control de l’estat de la via pública en aspectes 
 competència del departament de Medi Ambient 
 - Aplicació de l’Ordenança Especial Reguladora del Deure Legal 
 d’Ús, Conservació i Rehabilitació de Terrenys, Construccions i 
 Instal·lacions 
 
•Tasques als espais naturals: 
 
 - Espai d’interès natural de la desembocadura del riu Foix 
 
• Tasques relacionades llicències municipals d’activitats: 
 
 - Tramitació dels expedients 
 - Revisió d’aquells aspectes dels expedients competència del 
 departament de Medi Ambient (gestió de residus, taxa 
 d’escombraries, bonificacions/exempcions, determinació del tipus 
 d’epígraf, etc.)  
 - Participació en la Ponència Tècnica Municipal 
 
Durant el 2013 s’han atès 73 instàncies relacionades amb llicències d’activitats 
municipals.  
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•Tasques Sanitat : 

 

 - Manteniment i neteja de Platges 

 - Salvament i socorrisme 

 - Guardó Bandera Blava 

 - Guardó SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola 
 en Destinació) 

 - Gestió Xarxa Telemàtica d’Informació Diària de Platges de 
 l’Agència Catalana de l’Aigua 

 - Suport al departament de Sanitat 
 
•Tasques de Prevenció de Riscos: 
 
 - Prevenció d’incendis 
 - Arranjament de camins 
 - Col·laboracions diverses amb la Policia Local 
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Qui som? 
 
El departament de Medi Ambient està format actualment per: 
 
• 1 tècnic de Medi Ambient 
• 1 tècnic auxiliar de Medi Ambient 
• 1 auxiliar administratiu 
• 1 inspector  
 

Quins mitjans de transport tenim? 
 
La flota de vehicles del departament de Medi Ambient està composada 
actualment per 1 furgoneta (que puntualment també presta serveis a altres 
departaments).  
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Quins són els mitjans d’avís? 
 
Per tal de fer els avisos d'incidències existeixen diverses vies: 
• Correu electrònic a l’adreça mediambient@cubelles.org. 
• Trucada telefònica al 93 895 78 50 o al telèfon mòbil del departament. 
• Instància presentada a l’OPIC de l’Ajuntament de Cubelles. 
• Comunicació a través de la web municipal 
• Tramitació a través de seu electrónica. 
• Detecció per part de la inspectora de Medi Ambient.  
 

Com actuem? 
Una vegada rebut l’avís, mitjançant les diferents vies, es procedeix de diverses 
maneres en funció de la seva naturalesa: 
 
- S’introdueix aquest avís en el programa informàtic ROSMIMAN el qual genera 
les pertinents peticions de servei (ordres de treball) dirigides a la brigada 
municipal.  
-Es transmet aquest avís a l’empresa encarregada de solucionar la incidència.   
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Quin és el volum d’actuacions realitzades? 
 
Durant l’any 2013 s’han respost a 247 incidències relacionades amb temes 
diversos i rebudes per diferents mitjans (instància, correu electrònic, web, 
OPIC, etc). 
 
Totes aquestes incidències estan degudament arxivades i organitzades al 
departament  a l’igual que les actuacions dutes a terme al respecte. 
 
A més a més s’ha de tenir en compte el servei d’atenció directa al públic que es 
dóna des del departament. 
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Gestió de residus 
 
 - Recollida d’escombraries (rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre, 
 envasos, mobles i estris vells) 

Durant el 2013 s’han recollit les següents tones de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recollida d’escombraries s’efectua a través de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf, l’empresa encarregada és Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A. 
 
El contracte es va adjudicar el 10.11.2010 per una durada de 8 anys amb 
possibilitat de 3 anys de pròrroga. 
  
  

CUBELLES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTALS 2013

Rebuig 402,9 365,8 466,3 469,3 479,4 492,1 593,6 640,2 460,6 370,6 325,9 344,6 5.411,1

Envasos 8,3 7,5 7,8 10,1 9,6 9,9 12,8 14,4 11,4 10,0 8,6 8,7 119,0

Paper-cartró 11,3 8,8 10,8 10,1 10,5 11,3 15,2 14,5 13,0 10,5 11,2 13,1 140,4

Vidre 13,2 12,1 16,2 13,5 13,3 16,1 24,4 33,4 22,3 19,3 11,1 11,9 206,8

Form 32,4 30,7 41,1 44,0 47,5 48,7 53,5 63,7 49,0 42,3 34,7 32,4 520,1

Mobles i trastos 39,2 35,6 49,0 42,3 47,6 53,3 76,9 68,0 83,5 61,0 45,1 46,3 647,7
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A algunes de les despeses associades a l’esmentat contracte se li ha aplicat, una 
reducció (vigent a partir del 01.07.2013 i amb la corresponent afectació del 
servei): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - Contenidors 
 
Des del departament es controlen les diferents incidències relacionades amb 
contenidors, que depenent de la seva naturalesa es resolen o bé a través de la 
brigada municipal o bé a través de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf o bé directament des del departament. 

Amb reducció % Estalvi Amb reducció % Estalvi

Rebuig 669.945,00 € 637.184,82 € 4,89% 604.424,64 € 9,78%

Orgànica 218.440,92 € 207.489,84 € 5,01% 196.538,76 € 10,03%

Deixalleria 106.486,41 € 98.916,12 € 7,11% 91.345,80 € 14,22%

Sel·lectiva 21.951,23 €

Planta de sel·lecció 454.251,65 €

Planta de compostatge 60.773,31 €

TOTAL 1.531.848,52 € 1.480.566,97 € 3,35% 1.429.285,39 € 6,70%

RECOLLIDA DE BROSSA

Sense reducció
Des de l'1 de juliol Durant tot l'any

Sense reducció
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Durant el 2013 s’han adquirit 95 contenidors de rebuig i 80 contenidors 
d’orgànica per un import total de 18.464,60 €. 
 
S’ha elaborat un estudi detallat sobre el canvi del sistema de recollida 
d’escombraries en totes les seves fraccions i a tot el municipi, per tal de passar 
de recollida de càrrega superior a recollida de càrrega lateral. 
 
 - Deixalleria municipal 
 
- Concessió i control de les targetes de la deixalleria per al control dels viatges 
realitzats.  Durant el 2013 s’ha tramitat la concessió de 253 noves targetes. 
- Aplicació de bonificacions i exempcions de la taxa d’escombraries. 
Durant el 2013 s’han concedit bonificacions a 781 titulars per un import total 
de 20.121,44 €, distribuïts de la següent manera: 
 
• Bonificació del 12%  110 titulars  1.415,04 € 
• Bonificació del 20 %  268 titulars  5.745,92 € 
• Bonificació del 30%  403 titulars  12.960,48 € 
• TOTAL   781 titulars  20.121,44 € 
 
 - Abocaments diversos a la via pública i espais públics 

 
- Retirada d’abocaments diversos a la via pública i espais públics 
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Manteniment de parcs i jardins 
 
 - Manteniment general de parcs i jardins del municipi 
 - Manteniment de l’arbrat municipal (podes, tractaments 
 fitosanitaris, control de plagues, etc) 
 - Desbrossades i segues 
 - Replantacions i noves plantacions 
 
El servei de manteniment d’una part dels parcs i jardins (zona B) està contractat 
amb la Fundació Privada Santa Teresa de El Vendrell (EL VENTALL).  
L’adjudicació del contracte es va fer el 18.02.2011, per una durada de 4 anys 
amb possibilitat de 2 anys de pròrroga. 
A l’esmentat contracte, durant el 2013 i durant anys anteriors, se li han aplicat  
reduccions (amb les corresponents afectacions del servei): 

 
- Reducció del servei en un 10 % en la facturació dels mesos d’octubre, 

novembre i desembre 2011. 
- Reducció del servei en un 10% en la facturació dels mesos de juliol a 

desembre de 2012. 
- Reducció del servei en un 12% en la facturació dels mesos de juny a 

desembre de 2013. 
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L’any 2011 es va fer una nova adjudicació del contracte i es va aprofitar per fer 
una reducció en el preu de licitació del 29% respecte del preu del contracte 
vigent anteriorment.  
 
Import del contracte l’any 2010: 425,031,28 € 
Import del contracte l’any 2013: 124.464,05 € (de gener a maig) 
Import del contracte l’any 2013: 153.833,05 € (de juny a desembre) 
Total import del contracte 2013: 278.297,10 € 
 
El servei de manteniment de l’altra part dels parcs i jardins (zona A) està 
contractat amb la Mancomunitat Tegar del Garraf.  L’adjudicació del contracte 
es va fer el 08.05.2013, per una durada de 4 anys amb una pròrroga automàtica 
amb acord d’ambdues parts.  L’import anual d’aquest contracte ascendeix a 
81.042,12 €. 
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Via pública i solars 
 

- Inspecció i control de l’estat de la via pública en aspectes competència del 
departament de Medi Ambient.  Aquesta tasca la realitza principalment la 
inspectora del departament i depenent de la naturalesa de la inspecció va 
acompanyada del tècnic de Medi Ambient o bé del tècnic auxiliar de Medi 
Ambient. 

- Aplicació de l’Ordenança Especial Reguladora del Deure Legal d’Ús, 
Conservació i Rehabilitació de Terrenys, Construccions i Instal·lacions.  El 
procediment d’actuació és el següent: 

 

• Arribada de les instàncies de queixa per incompliment de l’esmentada 
ordenança (en ocasions s’actua d’ofici) 

• Inspecció, aixecament de l’acta corresponent i reportatge fotogràfic. 

• Identificació del propietari del solar 

• Incoació del corresponent expedient 
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Durant el 2013 s’han efectuat 28 actuacions: 

 

•19 Mas Trader 

•2 Bardají 

•2 Marítim 

•2 Sta. Maria 

•1 Molí de Baix 

•2 Mota de Sant Pere 

 

A data d’avui 7 d’aquests solars o finques ja compleixen amb els requeriments 
presentats per l’Ajuntament.  Respecte la resta continua la tramitació 
administrativa corresponent. 
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Espais naturals 

Des de fa uns anys a la desembocadura del riu Foix es va detectar una 
presència d’abundants aus d’origen domèstic que restava interès a l’espai i 
representava a més un greu perill per als hàbitats presents (hibridacions, risc 
de malalties aviàries, etc.) a part de tenir conseqüències sanitàries (presència 
de brutícia, de rosegadors, etc.), a més a més hi havia una freqüentació 
incontrolada dels visitants per tota la zona. 

Per tal de donar una solució a aquests conflictes i evitar nous abandonaments 
d’ànecs i altres aus domèstiques al riu, l’Ajuntament de Cubelles ha realitzat 
una sèrie d’actuacions per tal de poder recuperar els valors naturals propis, 
donar compliment als estatus de Xarxa Natura 2000 i assegurar la seva 
continuïtat dins de l’inventari de zones humides de Catalunya. 

És en aquest sentit que l’Ajuntament de Cubelles ha executat uns treballs de 
millora ambiental i paisatgística de la desembocadura del riu Foix que s’han 
estructurat en les següents fases: 

•Retirada d’espècies invasores de fauna i de flora. 

•Seguiment anual de la biodiversitat. 

•Instal·lació d’elements paisatgístics i de protecció. 
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Tots els treballs s’han fet amb les autoritzacions pertinents d’altres 
administracions implicades de la Generalitat de Catalunya tals com l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’Àrea de Medi Natural i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que per altra banda són els qui han indicat els criteris i les 
directrius dels treballs a realitzar que a més a més han estat subvencionats pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya en la totalitat de l’import de l’actuació sense l’IVA. 
 
La despesa total de les actuacions ha estat de 28.435,00 € (IVA inclòs) i la 
subvenció concedida ascendeix a 21.150,00 €. 
 
Els treballs es van realitzar amb l’entitat ECOIMA, especialitzada en temes 
mediambientals, i amb la col·laboració de l’entitat municipal FAUNA DE 
CUBELLES. 
 
Actualment s’està redactant una ordenança per regular les normes de conducta 
i civisme a l’espai de la desembocadura del riu Foix. 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Detall de l’abalisament 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Detall d’un dels miradors 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Algunes de les espècies de fauna que hi podem trobar 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Algunes de les espècies de fauna que hi podem trobar 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Algunes de les espècies de fauna que hi podem trobar 
   Griset (Anas strepera)  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Algunes de les espècies de flora que hi podem trobar 
 
Tamariu (Tamarix gallica)  Jonc marí (Juncus acutus) 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Algunes de les espècies de flora que hi podem trobar 
 Àlber (Populus alba)  
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Algunes de les espècies de flora que hi podem trobar 
 
Margalló (Chamaerops humilis)  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
     Llentiscle (Pistacia lentiscus) 
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 
 
Repàs amb motocultor dels camins que han quedat dins de la zona abalisada 
per tal d’aconseguir la seva revegetació:  
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Reportatge fotogràfic de les actuacions 

Donat l’interès natural de l’espai de la desembocadura del riu Foix actualment 
s’està fent un replantejament del seu enllumenat artificial, que en general 
compleix la funció de dotar d’habitabilitat a la zona i permetre la realització 
d’activitats diverses.  No obstant això hi ha alguns punts de llum, principalment 
ubicats a la zona de la pineda que actualment ha quedat delimitada dins 
d’espai abalisat, que suposen una il·luminació excessiva, innecessària  i que fins 
i tot pot suposar conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi. 

És per això que s’ha valorat la possibilitat de prescindir dels punts d’enllumenat 
de la desembocadura del riu Foix determinats tècnicament, envers la protecció 
del medi, i fer les actuacions oportunes perquè deixin de funcionar. 
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• Sanitat 

 - Neteja de platges: 

El servei de neteja de platges està contractat amb l’empresa INNOVIA COPTALIA 
S.A.U.  L’adjudicació del contracte es va fer el 20.06.2013, per una durada de 2 
anys amb possibilitat d’un any de pròrroga.  L’import anual d’aquest contracte 
ascendeix a 117.837,50 €. 

 - Manteniment integral de platges: 

El servei de  manteniment integral de platges està contractat amb l’empresa 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània S.L. (SEMAC).  L’adjudicació del 
contracte es va fer el 05.07.2011, per una durada de 3 anys amb possibilitat 
d’un any de pròrroga.  L’import anual d’aquest contracte ascendeix a 48.999,48 
€.  Actualment s’està tramitant la pròrroga d’aquest contracte per a la 
temporada 2014.  El contracte inclou instal·lació, emmagatzematge, 
desinstal·lació i manteniment de passarel·les, dutxes, bancs, rentapeus, 
papereres, instal·lacions de salvament i socorrisme, abalisament, cartells, etc. 

 - Salvament i socorrisme: 

El servei de salvament i socorrisme a les platges està contractat amb l’empresa 
RESCATADORES S.L.  L’adjudicació del contracte es va fer el 14.06.2013, per una 
durada d’1 any amb possibilitat d’un any de pròrroga.  L’import anual d’aquest 
contracte ascendeix a 90.000,00 €.  Actualment s’està tramitant la pròrroga 
d’aquest contracte per a la temporada 2014. 

Nota: S’adjunta la memòria del servei durant la temporada 2013. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
    
  

27 

mailto:viapublica@cubelles.org
mailto:viapublica@cubelles.org


Servei de Medi Ambient 

 
Gestió de residus 

* 
Parcs i jardins 

* 
Via pública 

* 
Espais Naturals 

* 
Activitats 

* 
Sanitat 

* 
Prevenció de Riscos 

 

 
93 895 78 50 

 
mediambient@cubelles.org 

www.cubelles.cat 

 

 
• Sanitat 

 - Guardó Bandera Blava: 

- Tramitació de la documentació requerida per a l’obtenció del Guardó 
Bandera Blava a la Platja Llarga i a la Platja Mota de Sant Pere, temporada 
2014. 

- Per a la temporada 2014 també s’ha tramitat la documentació per a 
l’obtenció de la distinció en sostenibilitat de la costa i el mar per a l’espai de 
la desembocadura del riu Foix. 

- Control del compliment dels requeriments obligats a les platges amb 
Guardó Bandera Blava. 

- Obtenció del guardó Bandera Blava per a la Platja Llarga, atorgat per ADEAC 
(Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), temporada 2013. 

 

 - Distintiu SICTED: 

- Tramitació de la documentació requerida per al manteniment i 
actualització del distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística 
Espanyola en Destinació) atorgat a la Platja Llarga per la Diputació de 
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, conjuntament amb el Consorci de Turisme del Garraf. 
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 - Suport al departament de Sanitat: 

- Animals domèstics de companyia en general 

- Colònies de gats 

- Ordenances municipals 

- Control de plagues 
   
• Prevenció de riscos 
 - Prevenció d’incendis: 
- Actualització Pla de Prevenció d’Incendis Municipal (PPI) amb la Diputació 

de Barcelona. 
- Pla de Prevenció d’Incendis a les Urbanitzacions (PPU) a Mas Trader I, Mas 

Trader II i Les Estoreres (inclou els plans d’evacuació i les franges 
perimetrals), elaborat per la Diputació de Barcelona. 

- Neteja de parcel·les municipals per a prevenció d’incendis forestals:  durant 
el 2013 s’ha procedit a desbrossar la zona verda municipal ubicada a Mas 
Trader II, entre els carrers Velázquez i Fortuny.  Aquesta actuació ha estat 
subvencionada per la Diputació de Barcelona dins del programa de 
Prevenció d’Incendis Forestals: 
 

 - Import total de l’actuació: 3.985,30 € 
 - Import subvencionat:  1.808,94 € 
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- S’ha fet inventari i inspecció de les parcel·les municipals a Mas Trader II per 

tal de pressupostar l’execució dels treballs de neteja forestals necessaris 
per a prevenció d’incendis.  Se sol·licitarà subvenció per aquestes 
actuacions per l’anualitat 2014. 

- Franges perimetrals a les urbanitzacions de Mas Trader I, Mas Trader II i les 
Estoreres.  Se sol·licitarà subvenció per aquestes actuacions per l’anualitat 
2014. 

 - Arranjament de camins 
- Arranjament i senyalització del carrer Cirerer (connexió entre Mas Trader I i 

II). 
- Arranjament i senyalització de camí a Mas Trader II (connexió amb 

carretera de Costa Cunit). 
 

 - Col·laboracions diverses amb la Policia Local 
- Retirada d’arbrat caigut per temporals, accidents, etc., abocaments 

incontrolats, retirada de cadàvers de gats/gossos a la via pública i altres 
incidents diversos relacionats amb la regidoria de Medi Ambient. 

 
- Col·laboració en temes de protecció civil. 
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* Altres 
 
1.- Col·laboració en actes i festes municipals 
 
El departament de Medi Ambient dóna suport a diferents actes i festes 
municipals amb la dotació dels contenidors necessaris, recollida de residus, 
servei de neteja dels espais, enjardinaments i aportació de planta, aportació de 
vehicles i conductors, etc.  Durant l’any 2013 s’ha participat en els següents 
actes: 
 
• Setmana Cultural. 
• Carnaval. 
• Xatonada. 
• Diada de la Bicicleta. 
• Festa Major Petita. 
• Festa Major. 
• Festa de la Verema. 
• Diada de l’11 de setembre. 
• Cavalcada de Reis. 
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2.- Tramitació llicències per les casetes de pirotècnia 
 
- Recepció de sol·licituds presentades pels interessats. 
- Sol·licitud d’informe preceptiu a l’enginyer municipal. 
- Sol·licitud d’informe preceptiu a la Policia Local. 
- Recepció de sol·licituds enviades per la Subdelegació del Govern a 

Catalunya. 
- Recepció de concessió o denegació d’autorització per par de la 

Subdelegació del Govern a Catalunya. 
- Autoliquidació pels interessats. 
- Resolució o Decret d’Alcaldia autoritzant o denegant la llicència d’acord 

amb el que ha disposat la Subdelegació del Govern a Catalunya. 
 

Durant l’any 2013 s’han tramitat i concedit 4 llicències per a casetes de 
pirotècnia. 
 
3.- Redacció, modificació i actualització d’ordenances fiscals i ordenances 
municipals. 
 
4.- Sol·licitud d’informes meteorològics per a particulars 
D’acord amb el conveni que l’Ajuntament de Cubelles té signat amb el 
meteoròleg, senyor Josep Miró, durant el 2013 s’han sol·licitat 15 informes 
meteorològics en relació a la velocitat del vent, pluja, temporals, etc... 
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5.- Col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya (Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil) 
A través del conveni signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), el departament de Medi Ambient 
col·labora oferint serveis en diferents àmbits (jardineria, neteja viària, etc) per 
tal que determinades persones donin compliment a l’execució de les penes i 
mesures previstes al Codi Penal mitjançant la mesura de “Prestacions en 
Benefici de la Comunitat”. 
 
- Des dels jutjats de Vilanova i la Geltrú el responsable corresponent 

presenta els candidats al departament de Medi Ambient. 
- Se signa un compromís de prestació de treballs en benefici de la comunitat 

entre la persona sotmesa a les mesures, el responsable tècnic del jutjat i el 
responsable tècnic de Medi Ambient.  Aquest compromís recull les dades 
personal de la persona sotmesa a les mesures, les dades judicials, les dades 
de l’execució de la pena (període, horari, data inici, data finalització, feines 
a fer, etc.). 

- Des del departament de Medi Ambient se supervisa el compliment dels 
horaris i les tasques per part de la persona sotmesa a les mesures 
mitjançant uns fulls diaris de control.  Davant de qualsevol incidència i/o 
incompliment es procedeix a comunicar-ho al jutjat i, si procedeix, es 
prescindeix d’aquesta persona i se n’entrevista a una altra. 
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- Al final del compliment del compromís de prestació de treballs en benefici 
de la comunitat des de Medi Ambient s’emet l’informe corresponent a la 
valoració de la realització dels esmentats treballs (puntualitat, assistència, 
nombre de faltes justificades, nombre de faltes sense justificar, realització 
de la tasca, actitud amb el responsable, actitud amb els companys, 
observacions, etc). 
 

Durant el 2013 han prestat serveis en benefici de la comunitat al departament 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cubelles un total de 6 persones que han 
realitzat tasques de: 
 
- Desbrossades de terrenys 
- Retirada males herbes a la via pública 
- Treballs senzills de jardineria 
- Neteges puntuals a la via pública 
- Recollida de petits abocaments diversos 
- Neteja d’edificis municipals 

 
En algunes ocasions han realitzat aquestes tasques amb la col·laboració de la 
brigada municipal i/o del servei de neteja d’edificis municipals. 
 
El balanç d’aquesta col·laboració de Medi Ambient amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat durant tots els anys que s’ha estat duent a terme és 
positiu i profitós per totes les parts implicades. 
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6.- Licitacions i contractes 

 

Durant l’any 2013 s’han adjudicat, mitjançant concurs, els següents contractes: 

- Contracte servei neteja de platges – INNOVIA COPTALIA S.A.U. 

- Contracte servei de salvament i socorrisme – RESCATADORES S.L. 

- Pròrroga del contracte de manteniment d’una part dels parcs i jardins del 
municipi (zona A) – EL VENTALL 

 

Durant l’any 2013 també s’han tramitat diversos contractes menors, entre 
d’altres: 

- Adquisició de contenidors 

- Neteja de solars municipals 

- Inversió de platges 

- Adquisició targetes deixalleria 

- Treballs forestals a Mas Trader II 

- Millora espai desembocadura del riu Foix 

- Retirada peixos morts a la desembocadura del riu Foix 
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6.- Intervencions periòdiques a ràdio Cubelles 

 

Durant el 2013 s’han fet intervencions quinzenals a ràdio Cubelles en relació a 
temes diversos relacionats amb la regidoria de Medi Ambient:  Animals 
domèstics de companyia, colònies de gats, prevenció d’incendis, tractaments 
fitosanitaris i control de plagues (processionària del pi), mosquit tigre, millores 
a la desembocadura del riu Foix, etc... 

 

 
93 895 78 50 

 
mediambient@cubelles.org 

www.cubelles.cat 

 

36 

mailto:viapublica@cubelles.org
mailto:viapublica@cubelles.org


Servei de Medi Ambient 

 
Gestió de residus 

* 
Parcs i jardins 

* 
Via pública 

* 
Espais Naturals 

* 
Activitats 

* 
Sanitat 

* 
Prevenció de Riscos 

 
93 895 78 50 

 
mediambient@cubelles.org 

www.cubelles.cat 

 

Eva Escardó Torres 
Jose Roset de Jesús 
Llum Villanueva 
Isabel Torres Sorribas 

EQUIP DE TREBALL 

Responsable tècnic 
Auxiliar tècnic 
Auxiliar administratiu 
Inspectora 
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