




Alcaldia

1

“Us volem demanar disculpes 
per les molèsties que totes 

aquestes obres puguin generar 
en la vostra vida quotidiana”

Nova imatge,
més informació
Ja tenim a les mans la renovada revista municipal 
Ajuntament Informa. Hem aprofitat la regularització 
del procediment administratiu que ordena la seva 
publicació per refer el seu disseny, fent-la més 
fàcil de llegir i més interessant per a la ciutadania. 
Aquesta tasca ens ha impedit estar puntualment a 
les seves llars en les dates establertes, per la qual 
cosa, en nom de l’Equip de Govern i de l’equip 
redactor, us demano disculpes.

En aquest primer número de la nova època de la 
revista hem destacat el procés de redacció del Pla 
Local Jove, un projecte molt engrescador en què 
els cubellencs i cubellenques menors de 30 anys 
estan definint quin és el model de vila en la que 
els agradaria viure. Temes com el treball, l’habitatge, 
l’oci són algunes de les preocupacions de la 
generació que han de ser el futur de la nostra vila. I 
a ells els hem donat la paraula també en la primera 
entrevista que es recull en aquestes pàgines, en les 
que expliquen les seves experiències i sensacions 
en aquest procés de redacció del nou Pla Local 
Jove.

A més, en les properes pàgines rebreu puntual 
i àmplia informació sobre les obres municipals 
que estan engegades, així com d’aquelles que 
tenim previst posar en funcionament tot just 
passada la temporada estival. És el cas del pont de 

connexió entre les dues lleres del riu Foix. Aquesta 
infraestructura de comunicació ha de permetre 
solventar de forma definitiva els problemes 
d’accessibilitat del veïnat de la zona de la Mota 
de Sant Pere - Clot del Bassó i el Residencial Les 
Salines, de l’alumnat de l’institut i dels usuaris del 
Poliesportiu. Precisament, aquest entorn és un 
dels que patirà una major transformació en els 
propers mesos, amb la finalització de les obres de 
reurbanització, la construcció del pont i l’edificació 
d’un nou complex hoteler.

Però no són aquestes les úniques informacions 
d’interès que trobareu en les properes pàgines. Els 
pares i mares dels infants cubellencs podeu accedir 
a tota la informació relativa a la construcció del 
segon institut d’ensenyament secundari i de la nova 
llar d’infants municipal, que han de començar a 
funcionar el proper curs.

Esperem que aquesta renovada eina de comunicació 
entre l’Ajuntament i la ciutadania rebi la vostre 
aprovació i que es converteixi en l’eina útil per a 
tots i totes les persones que hem fet de Cubelles 
la nostra llar.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Els joves marquen les línies estratègiques
de la política juvenil dels propers anys
L’Ajuntament vol mantenir el contacte iniciat per a la redacció
del Pla Local Jove i crear una taula de discussió permanent

Sovint s’acusa a la política d’estar allunyada del ciutadà. Aquest 
no és el cas de la política juvenil de Cubelles, ja que s’ha posat a 
disposició dels joves cubellencs participar de manera activa en la 
redacció del Pla Local Jove, que regirà el municipi en els propers 
anys. D’aquesta manera s’ha donat la oportunitat a aquest col·lectiu 
de poder expressar quines són les seves inquietuds, quines són les 
mancances que troben i cap on s’han d’orientar les noves polítiques 
per als joves. S’ha donat un gir de 180º en l’elaboració de polítiques 
i redacció de reglaments tals com el Pla Local Jove. Una eina que, 
a priori, hauria de fer la plantilla de la regidoria i presentar-la als 
joves un cop redactada. Però en aquest cas s’ha volgut donar la 
oportunitat de poder dir la seva i marcar les línies estratègiques de 
la política adreçada als joves que quedaran recollides en el Pla. 

Per fomentar la participació es va organitzar una jornada de treball 
on es pretenia substituir la feina que en moltes ocasions es limita 
a realitzar el regidor i els tècnics corresponents. Aquesta tenia per 
objectiu marcar les bases del nou Pla Local Jove pels quatre anys 
vinents, de manera que es posa en mans del joves les polítiques de 
joventut que cal crear a Cubelles En aquest cas es va pretendre que 
la tasca de planificar i preveure cap on s’han d’encaminar aquestes 
polítiques les realitzessin els joves.
  
Èxit de la jornada participativa de joves

El punt de partida de tot aquest procés ha estat la celebració de la 
Trobada de Joves del passat 10 de maig al Centre Social, adreçada 
al jovent de 15 a 30 anys d’edat. Finalment, van ser una trentena 
els joves que van acudir a l’acte. Noemí Cuadra, regidora d’Infància 

i Joventut, justificava el temporal com a causa de no complir les 
expectatives inicials, malgrat que la tècnica de la Secretaria General 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya que va dinamitzar la 
trobada es mostrava satisfeta amb l’afluència de joves cubellencs. 

Es van crear tres grups de treball. El primer amb joves de 14 a 
17 anys, el segon de joves de 18 a 20 anys i el tercer amb joves 
de més de 20 anys. Malgrat haver-hi tres grups de debat, es van 
separar les propostes dels joves de 14 a 17 anys de la resta, ja que 
els joves d’aquesta edat formulen propostes diferents dels altres 
dos grups, que tenen interessos comuns. Entre els temes que més 
preocupen als joves i més expectació aixequen, lògicament, hi havia 
l’habitatge, el treball i també els esports. Les propostes van anar 
quedant recollides en diferents documents que van ser repartits per 
Noemí Cuadra als regidors pertinents. Aquests, després d’estudiar-
ne la viabilitat, han emès una resposta que ha estat retornada als 
joves que van participar en la jornada.

Mantenir el contacte periòdicament

La sessió de treball ajudar a fer una petita diagnosi de la realitat 
juvenil fomentant la participació dels joves i responsabilitzant-los 
de projectes de l’Ajuntament. D’aquesta manera s’aconsegueix 
col·laborar en l’establiment de vincles de relació entre joves 
del municipi que no es coneixen i comprovar quines són les 
problemàtiques d’aquest col·lectiu en tot moment. Per aquest motiu 
es crearan ponts de diàleg entre els joves i l’administració, o entre 
els joves i altres agents socials. Des de l’Ajuntament es té la voluntat 
de mantenir el contacte amb els joves periòdicament, creant una 
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La jornada participativa
va tenir lloc a l’Espai Jove
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taula de discussió i debat permanent, i no només de manera puntual 
a l’hora de dissenyar el Pla Local Jove.

En aquestes trobades es pretén fomentar la presa de decisions i el 
treball conjunt, aconseguint així que els joves participin activament 
en totes les comissions de festes que es fan actualment al municipi 
i en altres comissions polítiques que es puguin crear sobre 
qualsevol àmbit que els afecti. Aprofitant que Cubelles compta 
amb un moviment associatiu força important i actiu es vol que les 
associacions es facin càrrec conjuntament de la programació anual 
de concerts. 

El proper pas del procés és la creació del grup motor joves que 
faran el seguiment dels projectes que s’engeguin arrel de la trobada, 
i que farà arribar en tot moment a l’Ajuntament les necessitats, 
inquietuds i percepcions que tenen els joves del municipi. També 
es treballarà conjuntament amb ells per millorar els serveis i 
activitats que actualment s’ofereixen als joves des de l’Ajuntament 
de Cubelles.

Voluntariat per la llengua a Cubelles. Coneixes el programa?
“Voluntariat per la llengua” té l’objectiu de posar en contacte persones catalanoparlants (els 

voluntaris) amb persones que necessiten reforçar l’aprenentatge oral de la llengua catalana (els 
aprenents),  perquè destinin una hora a la setmana, durant 10 setmanes, a conversar en català.

Si disposes d’una hora a la setmana per fer de voluntari o aprenent i ets major d’edat, posa’t en 
contacte amb nosaltres i te n’informarem.

Ens trobaràs tots els matins, de 10 a 14 h,
al Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú

(rasa del Miquelet, 16) de Vilanova i la Geltrú.
També ens trobaràs al tel. 93 811 57 73 i al web www.vxl.cat

L’Espai Jove
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Les propostes dels joves

Propostes dels joves de 18 a 30 anys:

Creació d’una Borsa Jove de Treball operativa que posi en contacte - 
els joves que ho sol·liciten amb empreses que cerquen personal 
per treballar, ja que els joves no troben la resposta que necessiten 
en l’actual borsa de treball de l’ajuntament.
Organització de cursos de formació ocupacional al municipi.- 
Facilitar l’accés a la informació d’activitats, cursos, ofertes de feina... - 
Instal·lació de nous ordinadors a l’Espai Jove i a la biblioteca. Cal - 
que aquests nous ordinadors siguin ràpids i comptin amb nous 
programes informàtics. 

Ampliar la biblioteca, que creuen que ha quedat obsoleta. També - 
cal posar-hi nous ordinadors i oferir serveis com sala d’estudi, 
hemeroteca, préstec de DVDs...

Propostes dels joves de 14 a 18 anys:

Millorar els ordinadors de l’Espai Jove, que són molt lents, i posar-- 
ne més.
Fer reforç per als alumnes d’ESO a la sala d’estudi de l’Espai Jove.- 
Organitzar cursos de monitors, socorrisme... ampliar la tipologia - 
de cursos.

FORMACIÓ, FEINA I NOVES TECNOLOGIES

Propostes dels joves de 18 a 30 anys:

Construcció o aprofitament d’habitatges per a joves: creació de - 
pisos de protecció oficial.
Borsa d’habitatge jove on hi hagi pisos de lloguer i ofertes per - 
compartir pis.
Ajudes per l’accés dels joves a l’habitatge a nivell municipal i més - 
informació de les ajudes de les diferents administracions.
Transport nocturn: línia de bus Barcelona-Cubelles i Vilanova-- 
Cubelles i sentit invers dissabtes a la nit.

Ampliar el transport a Vilanova durant tot el dia.- 
Facilitar l’accés a la informació sobre transport públic.- 

Propostes dels joves de 14 a 18 anys:

Carril bici i bicing.- 
Bus nocturn Cubelles-Barcelona- 
Que es respectin els horaris dels busos, que pateixen molts - 
retards
Organització de xerrades o tallers de temes de salut per als més - 
joves, com poden ser de sexualitat o de drogues.

QUALITAT DE VIDA (HABITATGE, TRANSPORT, SALUT)

Propostes dels joves de 18 a 30 anys:

Replantejar l’ús actual de l’Espai Jove de Cubelles. Donar-li un ús - 
més del tipus de Casal de Joves. 
Aprofitar la terrassa de dalt del Centre Social com a ampliació de - 
l’Espai Jove. Posar-hi taules amb para-sols per prendre alguna cosa. 
Aprofiten per proposar que s’adeqüi la plaça del Centre Social 
pel seu ús, amb la instal·lació de bancs per seure i papereres. 
També proposen que s’instal·li una taula de ping-pong al centre 
del poble.
Suport al servei d’informació juvenil per ampliar-lo - 

Que els joves puguin proposar cursos per fer a l’Espai Jove si hi ha - 
un grup interessat en fer aquest curs.

Propostes dels joves de 14 a 18 anys:

Fer reforç escolar a l’Espai Jove- 
Ampliació de l’horari de l’Espai Jove els divendres a la tarda i - 
dissabtes.
Ampliar la tipologia de cursos i que els joves puguin proposar - 
cursos que volen que s’organitzin.
Que siguin els mateixos joves que imparteixin els cursos, fent així - 
un intercanvi d’habilitats.

USOS ESPAI JOVE

Propostes dels joves de 18 a 30 anys:

Millorar el  poliesportiu municipal, que ha quedat obsolet, cal - 
reparar les instal·lacions
Habilitar una pista de futbol sala prop del centre del poble- 
Instal·lar un rocòdrom cobert permanent al poliesportiu i organitzar - 
cursos d’escalada
Construir una piscina municipal coberta- 
Donar més suport a l’esport femení- 
Facilitar l’accés a les instal·lacions del poliesportiu per la gent del - 
municipi que no pertany a cap club esportiu.

Oferir més diversitat d’esports: voleibol, gimnàstica...- 
Propostes dels joves de 14 a 18 anys:

Més activitats esportives a l’IES.- 
Torneigs de vòlei, bàsquet... a l’estiu- 
Celebrar Trobades esportives al Garraf- 
Celebrar més d’una diada de la bicicleta, i que no coincideixi amb - 
altres actes culturals (l’any passat va coincidir amb l’Aplec de 
Sardanes)
Millorar el poliesportiu: diuen que hi ha goteres i humitats als - 
vestidors i proposen posar parquet a la pista de bàsquet. 

ACTIVITATS ESPORTIVES

Propostes dels joves de 18 a 30 anys:

Nou Centre Social de Joves on els joves de Cubelles puguin:- 
Tenir un punt de trobada on puguin prendre alguna cosa (bar)•	
Fer activitats, tallers i cursos, passar pel·lícules...•	
Fer concerts, representacions teatrals... Per això caldria una sala •	
gran amb capacitat per 300-500 persones que seria per ús dels 
joves però també de tota la resta de ciutadans i associacions 
de la vila que vulguin proposar activitats. En quant a dimensions 
d’aquesta sala de representacions posen d’exemple l’antiga 
Aliança, o una sala com l’annex al cinema Mediterrani.

Per aquest nou Centre Social de Joves, o Local de Joves, proposen - 
aprofitar l’edifici de l’Aliança o algun altre edifici antic que 
actualment no estigui en ús.
Ampliar l’oferta de concerts per la Festa Major.- 

Recuperar l’esperit de la festa de la Verema. Cal recuperar elements - 
tradicionals de la festa i deixar de banda els més comercials.
Ampliar l’oferta d’activitats de nit per la festa de la Verema - 
(concerts...).
Obrir la Festa de l’Esport a la gent del poble que no pertany a cap - 
club esportiu, fent un especial èmfasi en l’esport femení.
Organització de cursos com per exemple: cuina, anglès, malabars, - 
percussió, escalada, fotografia...
Que es continuï donant suport a festivals com La Mota Festival.- 

Propostes dels joves de 14 a 18 anys:

Locals a disposició dels joves per dur a terme les seves activitats.- 
Que la fira d’atraccions de la Festa Major s’ubiqui més a prop del - 
centre del poble.

FESTES, PARTICIPACIÓ I CULTURA
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Quina valoració feu els joves de la 
informació que se us ha retornat?

En primer lloc els joves vam sortir satisfets de la 
jornada participativa a la que se’ns va convidar, i ara, 
un cop retornada la informació, la nostra valoració 
és força positiva perquè moltes, per no dir gairebé 
totes les propostes, han tingut resposta positiva per 
part de l’Ajuntament i creuen que serà possible 
arribar a complir-les.

I les propostes que vàreu exposar què 
reclamaven?

Per exemple en l’àrea d’esports es reclamava 
un rentat de cara de les instal·lacions esportives 
municipals i la construcció d’una piscina municipal 
coberta, una nova pista de patinatge, un rocòdrom... 
I també que els equipaments  esportius no es 
concentressin a la zona de la Mota, on ja hi ha el 
poliesportiu. Els joves vam dir que també caldria 
fer equipaments  com una pista de futbol sala i de 
bàsquet al nucli urbà.

Altres blocs temàtics eren l’habitatge i la 
feina, en aquest punt què es va demanar?

Pel que fa a l’habitatge, un tema que considerem 
important, es demanava la construcció d’habitatges 
de protecció oficial. I quan es va parlar de la feina 
demanàvem que es millorés el funcionament del 
Servei d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC). 
S’hauria de fer més difusió de la informació de què 
disposa, d’ofertes laborals tant de l’Ajuntament com 
d’empreses de Cubelles. També caldria actualitzar 
aquesta informació regularment a través del web 
municipal i la crear una borsa de treball. A més  vam 
demanar que s’organitzessin uns cursos de formació 
laboral on l’Ajuntament fes d’intermediador entre 
joves i empreses.

I un dels grans temes també va ser 
reclamar un espai per als joves on poder 
relacionar-se, passar la tarda...

Nosaltres demanàvem una sala amb unes 
dimensions que permetin col·locar-hi un billar, uns 
sofàs, màquines expenedores de begudes i que 
alhora permeti fer-hi altres activitats com concerts 
de petit format, obres de teatre...

Però a dia d’avui compteu amb l’Espai Jove 
del Centre Social.

Sí, però és un espai força fred per als joves. Ara 
l’Espai Jove és una sala amb ordinadors, taules per 
estudiar i informació adreçada als joves. És més un 
punt informatiu que no pas un lloc on poder-hi anar 
a passar la tarda. Tot i això ens han comunicat  que 
dinamitzaran l’espai amb un futbolí i un billar, una 
petita terrassa amb taules i màquines de begudes.

I de quina manera seguireu participant en 
la redacció del Pla Local Jove?

A nosaltres se’ns demanarà ajuda per detallar les 
propostes que hem formulat.  Així que ara haurem 
de donar suport i discutir amb l’Ajuntament 
els diversos temes. Per exemple, en el cas que 
l’Ajuntament volgués organitzar un concert nosaltres 
podem fer propostes o fins i tot encarregar-nos 
de buscar els grups. La nostra feina serà ajudar a 
l’Ajuntament  per buscar entre les dues parts la 
millor manera de dur-ho a terme. 

I per l’experiència acumulada en aquestes 
jornades i en altres reunions amb diversos 
regidors, com qualificaries les relacions 
joves-Ajuntament?

Des que la Noemí Cuadra va posar-se al capdavant 
de les regidories de Festes i Tradicions, i Infància i 
Joventut va posar-se en contacte i a disposició de 
totes les associacions, així que les relacions són 
força bones des del començament i estem satisfets 
del tracte que se’ns dóna.

“Els joves reclamem una borsa
de treball eficient”

Xavier Toscano és un 
jove cubellenc de 22 anys 
que viu de molt de prop 
l’associacionisme juvenil 
del municipi. Ara forma 
part de l’Associació de 
Joves de Cubelles El Cubell 
després que aquests 
s’unissin amb Rauxa, de la 
qual n’era vicepresident. 
Una associació resultat de 
la refundació de l’antic Peix 
Agulla. A més, forma part 
de la colla dels Gegants 
i és l’autor del logotip 
commemoratiu del 50è 
aniversari dels Gegants 
de Cubelles. També ha 
realitzat el cartell que 
anunciava la Jornada 
Participativa del passat 10 
de maig  a la que va assistir 
juntament amb altres joves 
del municipi. Una sessió  
de treball  organitzada 
per la regidoria d’Infància 
i Joventut que ha de servir 
per la redacció del nou Pla 
Local Jove. 

El 3 de juny es va fer el 
retorn de la informació 
extreta en aquesta després 
de traslladar les propostes 
dels joves als regidors 
corresponents i ara serà 
objecte d’anàlisi per part 
del col·lectiu de joves que 
hi van participar.

Entrevista:  Xavier Toscano, autor del cartell del Pla Local Jove
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El Ple declara el 2008 “Any commemoratiu
del 50è  Aniversari dels Gegants”
L’Abdón i l’Assumpta es van presentar en societat el 30 de juliol de 1958

Ja fa 50 anys que els gegants de Cubelles, 
l’Abdón i l’Assumpta, es van establir a 
Cubelles. És per això que el Ple Municipal, 
el mes de gener, va aprovar per unanimitat 
de tots els grups polítics declarar l’any 2008 
Any commemoratiu del 50è aniversari dels 
gegants de Cubelles. 

I des d’aquest moment, la regidoria de Festes 
i Tradicions va crear una Comissió que s’ha 
reunit en diverses ocasions per treballar en 
els actes que es programaran al llarg de 
l’any, molt repartits en el calendari. L’acte 
inaugural va tenir lloc el passat 26 de maig, 
amb la Setmana Cultural com a escenari, i va 
consistir en la celebració d’un col·loqui que 
va tractar  la història i la tradició gegantera 
tant a nivell local com també a nivell català. 
La xerrada va anar a càrrec del folklorista 
Xavier Orriols, que va centrar el seu discurs 
en la història i l’origen d’aquesta tradició, i 
va parlar també de les particularitats que 
tenen els gegants cubellencs. A l’acte també 
hi va participar l’artista local, Anselm Cabús, 
autor del nou cartell dedicat als 50 anys 
dels gegants. El cartell ofereix una visió de 
la Cubelles d’abans i la d’ara, però donant 
protagonisme a les persones que han fet 
història en el marc del món geganter de 
Cubelles. 

La jornada es va tancar amb una plantada 
dels gegants antics, l’Abdón i l’Assumpta 
que ara fa 50 anys arribaven a l’estació de 
ferrocarril de Cubelles. Els gegants originals 
van ser portats pels mateixos geganters 
acompanyants amb el so de les gralles i el 
toc de timbal, des del Cinema Mediterrani 
fins al Centre Social, on des de llavors s’ha 
establert la seva nova ubicació. 

Lògicament però, els actes centrals de 
commemoració tindran lloc durant les 
festes majors, la gran i la petita. Entre d’altres, 
s’ha previst l’organització d’una exposició 
fotogràfica i de material històric per la Festa 
Major Petita, així com una xerrada sobre la 
història dels gegants i sobre el que es coneix 
com la fal·lera gegantera de Catalunya. 

Pel que fa a l’exposició fotogràfica, Noemí 
Cuadra, regidora de Festes i Tradicions, 
treballa  perquè Arles de Tec, vila agermanada 
amb Cubelles, “cedeixi l’exposició que 
l’any passat van dedicar als gegants”. 
També els infants d’Arles col·laboraran 
en la commemoració del 50è aniversari, 
ja que ells mateixos elaboraran els seus 
propis gegants a les escoles i  aquests seran 
traslladats i exposats a Cubelles. 

Un altre dels reptes de la regidoria és 
que a la tradicional Trobada de Gegants, 
que enguany se celebrarà en dissabte, hi 
participin 25 colles geganteres amb dues 
parelles cadascuna, i d’aquesta manera fer 
coincidir el 50è aniversari amb 50 gegants 
a Cubelles. Precisament, el canvi de dia 
de la celebració de la Trobada, que s’ha 
programat per al 26 de juliol, té molt a veure 
amb la voluntat d’afavorir la presència de 

colles geganteres a l’aniversari de l’Adbón 
i l’Assumpta i de públic assistent. Aquest és 
un dels actes en què es porta més temps 
treballant, i la regidora de Festes i Tradicions, 
Noemí Cuadra, afirmava que, segons les 
previsions que s’han fet, “es podrà complir 
l’objectiu”. 

Durant  la Festa Major Gran es donarà pas als 
actes més solemnes de la commemoració. 
Un dels principals serà que els Gegants 
de Cubelles seran els encarregats de fer 
l’ofrena que cada any, de forma tradicional, 
fa un dels balls populars a la Missa Solemne 
del 15 d’agost. 

AssumptaAbdón

Ballada dels Gegants a la Plaça de la Vila
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La reurbanització de l’entorn del Poliesportiu 
millora els accessos a l’institut
Les obres s’acabaran abans de finalitzar l’estiu

Les obres d’urbanització de l’accés i entorn 
del Poliesportiu Municipal de Cubelles i 
l’Institut de Secundària avancen a bon ritme. 
L’empresa ADEC Building Factory S.A., 
adjudicatària de l’execució de les obres per 
un import total de 1.139.973,74 €, confia 
en tenir acabada tota la urbanització de 
l’entorn en les properes setmanes i poder 
començar amb la construcció de les noves 
oficines de la instal·lació esportiva.

Aquestes són una de les obres contemplades 
al Pla de Mandat com a prioritàries, tant 
pels problemes amb el tancat exterior 
del Poliesportiu com, especialment, per la 
millora que representarà en els accessos a 
l’institut. Per aquest motiu, la constructora 
ha accelerat el procés d’urbanització de 
l’Avinguda Onze de Setembre, entre la plaça 
del Poliesportiu i el centre d’ensenyament 
secundari, que ja es troba en el tram final 
de l’actuació.

En conjunt, les obres han de permetre 
recuperar el tancat exterior del Poliesportiu 
i les seves oficines de consergeria, a més 
de millorar la seguretat de l’alumnat que 
diàriament es desplaça fins a l’IES Cubelles 
i la construcció d’un carril bici. De passada, 
el projecte contempla la urbanització de les 
zones d’estacionament del Camp de Futbol 
Josep Pons i Ventura i del Poliesportiu 
Municipal, on es proposa la instal·lació d’una 
petita zona d’oci infantil.

L’empresa adjudicatària disposa d’un termini 
de quatre mesos per executar el projecte. 
Aquest contempla l’arranjament i millora de 
l’espai format per l’accés al Camp de Futbol 
Municipal, l’accés a la zona poliesportiva 
municipal i el carrer que uneix els dos 
equipaments, és a dir, l’Avinguda Onze de 

Setembre, sumen una superfície d’actuació 
de 12.500 m2. 

En quant a l’entorn del Poliesportiu, les 
principals obres a executar són la construcció 
d’un edifici, de 182 m2, que farà les funcions 
de consergeria. Aquest s’ubicarà al costat 
de l’actual entrada principal al recinte, que 
se substituirà per una porta correguda 
automatitzada, juntament amb el tancat 
exterior que es va haver d’enderrocar fa dos 
anys a causa del seu mal estat. Aquesta, per 
tant, serà la segona gran actuació al voltant 
de les instal·lacions esportives i que han 
de garantir la seguretat dels equipaments 
esportius interiors, així com la dels seus 
usuaris. 

El projecte contempla que en la zona 
d’accés al Poliesportiu, de 3.900 m2 de 
superfície, es farà una zona d’aparcament de 
cotxes i motocicletes, una zona de vianants 
i espais verds equipats amb mobiliari urbà. 
La zona d’estacionament serà de formigó 
imprès i tindrà uns 2.000 m2 de superfície. 
Un tractament similar al que es donarà 
a la zona del davant del camp de futbol 
municipal, que té una extensió de 4.000 
m2. En aquest espai també es contempla la 
construcció d’una zona d’estacionament de 
cotxes i motocicletes, una zona de vianants i 
zones verdes amb mobiliari urbà. 

Pel que fa a l’Avinguda Onze de Setembre 
es construiran les voreres, s’asfaltarà i es 
construirà un carril bici d’aglomerat asfàltic 
amb colorant, a més de fer la vorera 

de la banda de la via del ferrocarril, avui 
totalment inexistent. Igualment, als carrers 
Pla de Sant Pere i Josep Pla, el projecte 
contempla la construcció de noves voreres 
i del corresponent carril bici. Tot l’entorn 
també s’il·luminarà de nou amb llampares 
de vapor de sodi de baixa pressió, així com 
es plantarà nova vegetació que no malmeti 
el paviment amb les arrels. 

Afectació del trànsit
Paral·lelament, i mentre durin aquestes 
obres, es veurà afectat lleugerament el 
trànsit de l’avinguda Onze de Setembre, 
entre els carrers Pla de Sant Pere i Josep 
Pla. Aquest tram està tallat a la circulació 
rodada, mentre que els vianants poden 
creuar-lo mitjançant un camí tancat habilitat 
a la banda de la via del ferrocarril. Els vehicles 
que vulguin accedir tant a l’IES com al camp 
de futbol Josep Pons i Ventura hauran de 
fer-ho pel carrer Pompeu Fabra. 

L’Ajuntament de Cubelles demana disculpes 
per les molèsties de les obres als veïns i 
veïnes de la zona, així com a la ciutadania 
que fa servir aquest vial per dirigir-se a altres 
zones del municipi. Cal entendre que aquesta 
és una actuació important per a l’accés dels 
alumnes a l’institut i de la ciutadania a les 
instal·lacions esportives.

L’accés al Poliespotiu s’està remodelant completament

Av. Onze de Setembre
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“Enguany cobrirem les platges
de juny a setembre ininterrompudament”
Entrevista a Israel Bodero, gerent de l’empresa de salvament marítim

8

Quan vàreu començar a 
treballar a les platges de 
Cubelles amb l’inici de la nova 
temporada?
Aquest any com a novetat 
cobrirem tot el servei de juny a 
setembre ininterrompudament. 
En un principi tan sols els caps 
de setmana, i des del dilluns 
16 de juny a diari fins el 15 de 
setembre. I novament, del 15 de 
setembre a finals de mes els caps 
de setmana.

I quin horari seguiu?
Mantenim el mateix horari 
d’altres anys. Cada dia de les 
11 del matí a les 7 de la tarda. 
Independentment que es tracti 
d’un dia entre setmana o del cap 
de setmana.

Quines són les tasques de 
Rescatadores SL a les platges 
de Cubelles?
El principal i més bàsic és la 
prevenció d’accidents i d’incidents, 
la vigilància del litoral i el servei 
de salvament. A més, duem a 
terme altres serveis com són el 
programa Joves Rescatadors i el 
programa de discapacitats amb 
les cadires amfíbies. 

Amb quins mitjans compteu?
En els darrers anys, i ja en van 
cinc a Cubelles, l’Ajuntament ha 
apostat per una sèrie de millores. 
Fa dos anys vam augmentar els 
recursos humans i ara la línia de 
treball és renovar i actualitzar el 
material de què disposem. L’any 
passat vam renovar els equips i 
les farmacioles i es va adquirir un 
desfibril·lador automàtic extern, 
un dels aparells més novedosos 
en el món de les emergències. 
Ara volem renovar les cadires 
amfíbies, els aparells de 
comunicació per a poder estar 
a la última a la platja també. Pel 
que fa a la plantilla, ara comptem 
amb un contingent d’entre 8 
i 10 socorristes que inclouen 
el patró de l’embarcació i el 
coordinador.

I per dur a terme les tasques 
de vigilància i salvament, quins 
són els mitjans materials dels 
que disposeu?
Com a mitjans materials 
comptem amb un vehicle tipus 
pick up, una moto aquàtica i dues 
embarcacions tipus zodiac. Amb 
aquests mitjans fem la cobertura 
de vigilància de platja i de costa, 
ja que si alguna embarcació té 
algun tipus de problema també 
hi acudim.

Quants punts de salvament hi 
ha al municipi?
Dividim el territori en dos, platja 
Llarga i la Mota de Sant Pere, 
on hi tenim respectivament un 
mòdul de primers auxilis. També 
tenim punts elevats de vigilància 
que enguany s’han reorganitzat 
i reubicat. Concretament n’hi 
ha un a la platja Llarga, que 
estrenem aquesta temporada, i 
tres més a la Mota de Sant Pere. 
A les Salines i les Gavines fem la 
cobertura a peu de platja i amb 
l’ajuda de l’embarcació.

Quines són les zones de més 
risc a les platges?
Amb l’experiència d’anys 
anteriors ja hem comprovat que 
les zones més perilloses són els 
espigons, i Cubelles compta amb 
una gran varietat de models. 
Sobretot a la platja Llarga els 
banyistes acostumen a nedar-hi 
molt a prop i si puja el mar es 
converteix en una zona de risc. 
Malgrat tot, en general es pot dir 
que és una platja segura i això 
ens facilita la feina.

Perfil
Israel Bodero Izquierdo va néixer a Las Palmas de Gran Canaria el 20 de gener de 1972. És el director-gerent 
de l’empresa de prevenció, vigilància, salvament i socorristes Rescatadores SL des del març de 2002. En els 
darrers cinc anys ha estat el coordinador de les platges que l’empresa vigila tan a la costa de Girona com a la 
de Barcelona, a Cubelles concretament. Però la seva experiència professional en el salvament marítim ha tingut 
etapes a Austràlia, Estats Units, Brasil, Mallorca i Marbella, tan a platges com a parcs aquàtics. 

La seva trajectòria també s’ha desenvolupat com a docent en matèria de salvament marítim. Ha estat director 
i professor en cursos celebrats a Calonge, L’Estartit i Sant Antoni (Girona) i coordinador i docent del programa 
educatiu Joves Rescatadors, des del 2003, a les platges que l’empresa Canària té a Girona i Barcelona.

La seva formació és molt àmplia en el sector marítim i, actualment, està cursant el cinquè curs de la llicenciatura 
de Ciències del Mar, en l’especialitat de gestió del litoral. A més, té altres titulacions relacionades amb la gestió 
marítima i de la seguretat.

Israel Bodero
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Heu patit incidents greus al llarg d’aquests 
anys?
No podem evitar que passin coses inevitables, 
però treballem perquè siguin, com fins ara, 
en comptades ocasions. Tot i això, sí que 
és cert que alguna vegada hem hagut de 
lamentar situacions desagradables. En l’àmbit 
més quotidià un any més haurem d’estar 
preparats per la visita de les meduses. Però 
una novetat d’aquest any és la campanya en 
la que treballem amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua perquè se n’esperen bastants. Però 
estarem en contacte amb els municipis de 
costa veïns per alertar-nos mútuament de 
l’existència de bancs de meduses i la seva 
ubicació. Cal estar previngut sense ser 
alarmista.

I un any més torna el programa Joves 
Rescatadors...
Novament el durem a terme entre els 
mesos de juliol i agost, dirigit a joves d’entre 
8 i 15 anys que vulguin fer activitats amb 
els socorristes a la platja. El programa té 
lloc de dilluns a divendres de 11 a 14h, i 
fem activitats per aprendre a respectar el 
medi ambient, conèixer el funcionament de 
l’oceanografia, de la platja... tot mitjançant 
jocs i procurant que sempre sigui divertit 
per ells. 

Quines són les regles d’or que ha de seguir 
un banyista?
Sempre recomanem que els banyistes 
nedin a prop d’un socorrista, que la gent es 
protegeixi del Sol fent servir crema solar, 
que particularment als nens se’ls protegeixi 
buscant l’ombra i hidratant-los constantment, 
que es faci cas dels colors de les banderes 
i les indicacions dels socorristes, no nedar 
sol i molt menys fer-ho fins les boies, ja que 
això ens provoca algun maldecap...

El taller dels Joves Rescatadors a la platja Llarga

9
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La Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer la seva proposta 
de subvenció dins del programa del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC), per al període 2008-2012, en què el municipi 
de Cubelles rebrà 1.200.202,60 €. 

El Consistori cubellenc rebrà ajut econòmic per a l’execució de les 
obres de rehabilitació i millora del passeig Vilanova i el seu entorn 
(346.000 €), sobre un pressupost total aproximat de 3.460.000 €, 
dins l’anualitat del 2011. Dins l’anualitat del 2009 s’ha d’executar la 
connexió del Mas Trader a la xarxa d’abastament d’aigües municipal 
(321.862,00 €) i el Pla Especial Urbanístic de protecció de la 

desembocadura del riu Foix, des de la C-31 a mar (200.000 €; per 
a un pressupost total de 2.700.000 €). 

Més de 300.000 € per a la biblioteca
El Pla Específic de Biblioteques ha atorgat més de 300.000 € en 
concepte de subvenció per a la creació de la nova biblioteca de 
Cubelles. Concretament 32.340 € seran per a la memòria valorada 
per a la redacció del projecte bàsic i executiu del nou equipament, 
200.000 € per a les obres de construcció i 100.000 € per a l’adquisició 
de mobiliari i equipament de la nova biblioteca municipal. 

Cubelles rebrà 1,2 milions d’euros
de subvenció per noves obres urgents
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya subvenciona la reforma del passeig Vilanova,
la portada d’aigües a Mas Trader i el Pla Especial del Foix

La regidoria de Comunicació ha realitzat 
un canvi dels seus principals mitjans 
d’informació a la ciutadania. La nova revista 
Ajuntament Informa (que teniu a les mans) i 
el nou disseny de la web municipal busquen 
millorar la comunicació entre l’administració 
i la població, de manera que aquesta sigui 
més àgil i efectiva.
Els canvis van començar amb el nou disseny 
de la web municipal, que funciona des del 

mes d’abril. El nou portal cubellenc (www.
cubelles.cat) millora l’accessibilitat als 
continguts. A la web segueixen trobant-
se l’ordre del dia dels òrgans col·legiats, 
accessos a nous serveis (recaptació de la 
Diputació, nous horaris del bus, revistes i 
publicacions municipals, Ràdio Cubelles...) i 
la informació de tipus municipal.
Per altra banda, la revista municipal 
Ajuntament Informa ha canviat el seu disseny. 

L’objectiu és transmetre a la ciutadania 
tota aquella informació útil sobre activitats 
i serveis que realitza el Consistori. La 
revista, que sortirà un cop cada dos mesos, 
incorpora noves seccions com els dossiers 
informatius, l’entrevista i la informació de les 
regidories, dins la secció Cubelles batega. 
Precisament, aquest redisseny ha fet que es 
retardés la sortida corresponent al mes de 
març-abril.

La revista municipal canvia d’imatge i de continguts
El portal web també s’ha renovat completament per millorar l’accessibilitat
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Aquest nou exemplar de l’Ajuntament Informa que ara esteu llegint 
vol obrir un nou model de comunicació institucional aportant un nou 
concepte més innovador i més transformador sense perdre ni rigor 
ni claredat. Hem redefinit tècnica i conceptualment aquest revista 
municipal per fer-la més interessant, llegible i amena i a la vegada més 
atrevida en la seva concepció perquè es converteixi en un reflex 
més acurat de l’acció municipal, però que també sigui mostra de la 
creixent vitalitat, empenta i pluralitat del conjunt de serveis que el 
municipi ofereix a la nostra rica i complexa comunitat.

És per aquesta raó que volem traslladar la importància informativa 
als temes que impulsa l’Ajuntament, als serveis que innoven en el seu 
dia a dia, als nous protagonistes de la realitat municipal que van en 
molt casos més enllà de les parets del propi Ajuntament. Volem donar 
importància a les decisions i propostes que beneficien directament 
la ciutadania i també a la ciutat, als serveis i als servidors públics en 
tota la seva amplitud de feines i funcions polítiques o tècniques.

Us proposem un nou model de publicació on les decisions fermes, 
les actuacions concretes i la definició dels projectes de futur ocupin 
l’espai central del debat ciutadà per sobre de les rutines i dinàmiques 
merament polítiques.

Juntament amb la posada en marxa de la retransmissió dels Plens 
Municipals en directe a través de Ràdio Cubelles des de l’any 1999, la 
presentació d’aquest nou format de revista municipal conforma una 
fita innovadora i compromesa  en la política comunicativa que sempre 

he defensat i impulsat com a responsable 
d’aquesta àrea amb tot el suport i confiança 
del Govern municipal.
Dedicar l’espai central a les inquietuds dels 
joves de Cubelles i a les seves aportacions 
pel futur ens sembla una manera molt simbòlica i gràfica de resumir 
l’esperit que anima la nova etapa de l’Ajuntament Informa en aquesta 
legislatura.
Hem potenciat i equilibrat l’opinió dels tots grups polítics municipals 
i hem fet més entenedor l’espai dedicat a exposar els acords i 
decisions del Ple Municipal i de la Junta de Govern Local.
Encetem un espai d’entrevistes a responsables tècnics municipals per 
a millorar la informació sobre serveis que interessen els conjunt de 
la ciutadania i hem fet un pas endavant en l’explicació del que són 
projectes impulsats per l’Ajuntament.
Aquest esforç tècnic i aquest compromís polític en la millora de les 
eines de comunicació local a Cubelles camina en paral·lel amb la 
renovació i actualització de l’espai web municipal (www.cubelles.cat), 
l’edició de noves publicacions (Cooperació. La Revista) i l’inici del 
debat preliminar per a l’ampliació dels espai de l’Emissora municipal 
(www.radiocubelles.cat).

Xavier Grau
Regidor d’Hisenda, Participació Ciutadana i Comunicació

Un nou concepte d’informació municipal
a les vostres mans
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Nou recorregut i horari
del bus urbà

Des del 9 de juny funciona el nou servei de bus urbà de Cubelles, que ha 
modificat el seu recorregut, les parades i l’horari. L‘Ajuntament ha recollit 
les propostes d’usuaris i diversos col·lectius veïnals i ha revisat el servei 
per adaptar-lo a les necessitats reals.

D’aquesta manera, una de les primeres modificacions afecta al propi 
vehicle que donarà el servei, que passa de ser interurbà a urbà. El nou 
bus incorporarà una rampa per a l’accés de persones amb minusvalidesa, 
carrets per a nadons i carrets de la compra. A més, el vehicle permet que 
els viatjers puguin anar de peu.

Pel que fa als horaris, aquests s’han ampliat a petició del usuaris. D’aquesta 
manera, el bus s’allargarà diàriament fins a 2/4 de 8 del vespre, dues 

hores més del que es venia 
fent fins ara, i circularà de 
dilluns a diumenge de tot 
l’any. Finalment, la regidoria 
també ha atés una altra de 
les peticions, aquesta de les 
associacions veinals, que 
reclamaven que el servei 
arribés a les urbanitzacions 
que estan tocant al terme 
municipal de Cunit. 
D’aquesta manera, des del 9 
de juny el bus té aturades al 
barri de La Gaviota i el Parc 
de Cubelles. En una futura 
ampliació del servei, la 
regidoria també contempla 
la possibilitat de fer arribar 
l’autobús urbà a altres barris 
del municipi com ara Corral 
d’en Tort o Ricreu. 

Arribarà a les urbanitzacions La Gaviota i el Parc de
Cubelles i amplia dues hores el servei

Cubelles ja disposa oficialment d’un servei públic 
municipal d’informació i defensa de les persones 
consumidores o usuàries, el que s’anomena l’OMIC. El 
Ple del mes de maig va aprovar unànimement la creació  
d’aquest organisme, que ha de vetllar per garantir els 
drets dels consumidors cubellencs. 

L’’OMIC podrà iniciar els tràmits que consideri 
necessaris sense dependre de la Diputació de Barcelona 
i donarà un servei permanent, doncs fins ara l’atenció 
al consumidor es limitava a la visita d’un bus de la 
Diputació una vegada al mes. L’oficina està instal·lada, 
provisionalment des del passat dia 9, als serveis tècnics, 
al primer pis del CAP de Cubelles. Tot i això, la voluntat 
de la regidoria de Dinamització Econòmica i Comerç 
és trobar una ubicació  a peu de carrer.

Des de l’OMIC també es preveu engegar diferents 
campanyes informatives, no únicament  dirigides als 
consumidors, sinó que també algunes es dirigiran als 
comerciants.

L’Ajuntament aprova 
la creació de l’Oficina
del Consumidor
L’OMIC es trasllada a l’edifici dels Serveis 
Tècnics amb vistes a trobar una ubicació a 
peu de carrer

L’Ajuntament de Cubelles segueix treballant en matèria de 
Cooperació. A més de la Fira de Cooperació i Comerç Just, que es 
fa anualment, i la recent creació de la revista Cooperació, la nova 
iniciativa és l’ús de cafè de comerç just a les màquines expenedores 
dels edificis municipals. 

Pel que fa a la revista Cooperació, en breu sortirà el segon número 
i presentarà alguna novetat. Una d’elles és la reducció del pes, 
canviant el tipus de paper en el que s’imprimeix per tal de reduir la 
despesa de la seva distribució, que corre a càrrec de l’Ajuntament. 
Rodríguez Serra considera que ha estat un encert obrir la revista al 
conjunt de la ciutadania ja que la fa més propera. En aquest sentit 
des de la regidoria s’està en contacte amb les escoles del municipi 
per obrir-los els continguts de la revista.

Una iniciativa nova en matèria de 
cooperació tindrà lloc properament 
a la platja. Es tracta de comercialitzar 
unes samarretes de comerç just per 
recaptar fons que financin projectes 
solidaris de les ONG, especialment de 
col·laboració amb els damnificats de Birmània i la Xina. La campanya 
consistirà en la venda de samarretes que duran un lema dirigit a la 
conservació de la platja i que els beneficis obtinguts es posaran a 
disposició de les ONG.

També hi col·laborarà l’empresa Rescatadores SL, que utilitzarà 
aquestes samarretes pels qui participin, un any més, en el programa 
Joves Rescatadors.

El segon número de la revista
de Cooperació, a punt
La regidoria prepara una campanya per a l’estiu venent samarretes 
solidàries

11
Interior del nou bus urbà
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L’antiga guarderia L’Estel es remodela
per incrementar l’oferta d’educació infantil
La segona llar d’infants es posarà en marxa el proper curs

L’Ajuntament de Cubelles ha convocat la licitació pública de les 
obres de reforma de l’antiga Llar d’Infants l’Estel, per tal de poder-la 
reobrir el proper curs, amb un pressupost d’execució de 140.317,45 
€.. El regidor d’Ensenyament, Joan Albet, ha explicat que les obres 
consistiran “en una rehabilitació de les instal·lacions per adaptar 
els espais a la normativa actual” i ha anunciat que “la gestió de 
l’equipament també està en fase d’adjudicació”.

L’edifici, situat al carrer Josep Mestre en una parcel·la propietat de 
l’Ajuntament de Cubelles, havia estat fa uns anys la llar d’infants 
L’Estel. Des de la construcció de La Draga l’edifici acollia els serveis 
del Centre d’Esplai Kitsch, amb qui existia un acord de cessió de les 
instal·lacions mentre el Consistori no tingués la necessitat d’ampliar 
l’oferta de places d’ensenyament infantil. El creixement progressiu 
de la població cubellenca ha posat en evidència la necessitat de més 
places i el regidor espera que “amb la posada en marxa d’aquest 
nou espai es minimitzi la mancança de places a llar d’infants, perquè 
està previst que les dues llars d’infants quedin complertes i que el 
dèficit de places sigui el mínim possible”. Tot i això, Albet ha anunciat 
que en la planificació escolar del Govern municipal es contempla 
una tercera guarderia, que es situaria al costat del CEIP Mar i Cel i 
l’IES Cubelles.

L’actual edifici té una superfície de 259,60 m2 i 122,53 m2 de porxo 
cobert, en una parcel·la de 832,52 m2. La reforma projectada 
contempla una aula de P1, per a 13 nens, i dos de P2, per a 20 nens 
cada una, una sala polivalent amb funció de menjador i una sala de 
descans. Així, després de la renovació, l’edifici tindrà una superfície 
construïda de 295,01 m2, gràcies a l’ampliació aprofitant els porxos 
coberts (35,41 m2 construïts) i la renovació interior (259,60 m2 
construïts). El termini d’execució d’obres és de poc més d’un mes 
i “està previst que s’acabin al juliol”. Això permetria que el mes 
d’agost se signés el conveni amb la Generalitat de Catalunya, que 
posa com a condició que les obres estiguin executades per donar 
subvenció segons les places creades. 

La nova guarderia s’omplirà amb els alumnes de la llista d’espera 
per a La Draga. Precisament, el 16 de maig va finalitzar el període 
de preinscripció i les llistes amb el barem es publicaran el 22 de 
maig. Les famílies que no estiguin d’acord amb la puntuació poden 
presentar reclamacions els dies 23, 26 i 27 de maig i aquest darrer 
dia es farà el sorteig públic a les 11 del matí, a la Llar d’Infants La 
Draga. Finalment, el 30 de maig es publicarà la llista d’admesos que 
hauran de formalitzar la matrícula entre el 9 i el 13 de juny a la 
mateixa llar d’infants municipal (C. Dàrius Huguet, s/n). Les persones 
que quedin en llista d’espera seran les primeres en tenir plaça en el 
nou centre, respectant l’ordre preestablert.

Per altra banda, el Govern municipal ja ha publicat les bases de la 
licitació de la gestió d’aquesta segona llar d’infants. Albet recorda 
que la gestió de l’equipament educatiu “serà independent a la de 
La Draga i qualsevol empresa pot presentar-se”. De moment, el 
passat 16 de maig va finalitzar l’exposició pública del projecte de la 
reforma de la llar d’infants municipal Cubelles II.

Els alumnes de Cubelles estrenaran un nou institut 
amb mòduls al costat de l’actual
El Consistori ja planifica els propers cursos escolars i treballa amb el 
Departament d’Educació els equipaments de què disposa Cubelles 
i quins caldria ampliar. En aquest sentit el regidor d’Ensenyament, 
Joan Albet, anunciava que l’escola més nova del municipi, el CEIP 

Mar i Cel, que 
actualment es 
troba ubicat 
en barracons, 
podria estrenar 
les instal·lacions 
d e f i n i t i v e s 
“com a màxim 
el curs escolar 
2010-2011”. 

Pel que fa a nous equipaments, en breu començaran les obres de 
construcció d’un segon institut que s’ubicarà inicialment en mòduls 
al costat de l’actual, però que tindrà equip docent i directiu totalment 
independent i amb el compromís del Departament d’Educació que 
estarà enllestit el curs escolar 2010-2011. Inicialment  s’ubicarà 
en mòduls al costat de l’actual institut amb qui compartirà alguns 
espais, però s’ubicarà de manera definitiva a la zona dels voltants del 
nou CAP tot i que encara s’està treballant en trobar els terrenys on 
encabir aquests gairebé 8.000m2.

La intenció de la regidoria és crear zones educatives en tot el 
municipi per evitar la dependència del nucli antic. Actualment 
Cubelles compta amb les Centres d’Educació Infantil i Primària 
Charlie Rivel, Vora del Mar i Mar i Cel; i l’Institut d’Ensenyament 
Secundari Cubelles.
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Comencen les obres de construcció
del nou pavelló poliesportiu
El nou equipament esportiu compartirà els vestidors amb l’antic Pavelló

L’empresa Belsar Sport SL, adjudicatària de la construcció del Complex 
Mixt Esportiu-Hoteler, ha signat el contracte amb la constructora 
vilanovina Obres Quintana, que executarà la construcció del nou 
pavelló que han d’estar finalitzades a finals de l’any 2008 i estan 
valorades en poc més d’1 milió d’€. La construcció de la instal·lació 
esportiva és una de les condicions del plec de clàusules del Complex 
Mixt, que obligava als promotors del projecte a edificar el nou 

equipament esportiu abans d’enderrocar la Sala Multiusos.

Les tasques d’Obres Quintana s’iniciaran amb l’enderroc de les 
actuals pistes de frontó, que es tornaran a construir al costat dels 
vestidors del camp de futbol Josep Pons i Ventura. El nou pavelló, 
que es construeix a continuació de l’existent, és un equipament 
polivalent basat en una sala esportiva que permet la pràctica del 
bàsquet i voleibol, així com altres activitats pròpies d’aquests recintes. 
Dintre de la sala es preveu una petita graderia amb una capacitat 
per a 160 persones. En un edifici annex, i compartit amb el pavelló 
existent, es situen els set vestidors i petits serveis per a ús simultani 
dels dos pavellons. Aquest edifici de vestidors es complementa amb 
un espai de control en el vestíbul, serveis per a espectadors, un espai 
de magatzem i un recinte per a les instal·lacions. El nou equipament 
esportiu tindrà una superfície de 1.383,47 m2, dels quals 713,62 
corresponen a la pista poliesportiva i 164,83 als vestidors. 

La construcció del nou recinte esportiu comportarà que els actuals 
vestidors del pavelló deixen de donar servei per transformar-se en 
sales de gimnàstica o en magatzem de material esportiu. A banda de 
la construcció del nou pavelló, també es remodelarà l’actual pavelló 
amb una nova coberta, que intentarà corregir els greus problemes 
de goteres que pateix actualment. Tot i que no hi ha calendari oficial 
per a aquestes actuacions, el govern s’ha  mostrat “convençut de la 
necessitat d’aquestes millores per satisfer als usuaris habituals de les 
instal·lacions esportives”.

Una comitiva cubellenca, encapçalada per la 
regidora i la tècnica de Festes i Tradicions, 
Noemí Cuadra i Montse Gelabert 
respectivament, va visitar la vila agermanada 
d’Arles de Tec el passat 14 i 15 de juny. 
El motiu de la visita era dur a terme una 
actuació amb el Viagrot i les Timbaleres 
que hauria d’haver-se fet el mes de maig, 
però que es va haver d’aplaçar degut a les 
eleccions municipals a Arles que van suposar 
un canvi de regidors.

Un autobús amb un grup de 30 persones 
va sortir de Cubelles a les 8h amb direcció 
Arles, on es va arribar a mig matí. Després 
de la protocol·lària rebuda per part de 
les autoritats locals es va fer un dinar de 
germanor i, tot seguit, van tenir lloc les 
actuacions dels dos grups de l’Associació de 
Balls Populars que assistien a la trobada. 

Els nous regidors mantenen els acords als 
que la regidoria de Festes i Tradicions havia 
arribat amb l’anterior equip de govern 

arlesenc. No tan sols això, sinó que s’ha 
decidit ampliar el calendari amb noves 
trobades al llarg de l’any. Noemí Cuadra 
declarava que “les relacions entre els dos 
municipis són molt fluïdes, ja que es manté 
un contacte periòdic”. 
Els arlesencs han 
demanat assistir als 
actes que tindran lloc 
durant la Festa Major 
Petita i també han 
convidat al govern 
cubellenc a que visiti 
Arles de Tec el 30 de 
juliol acompanyats de 
la colla dels geganters 
i dels diables de 
Cubelles. 

A l’octubre, amb 
data encara per 
determinar, està 
previst posar un 
autobús a disposició 

dels cubellencs i cubellenques que desitgin 
conèixer Arles; així com també s’està 
estudiant incloure en les activitats properes 
al Nadal una actuació d’un pessebre vivent 
d’un grup arlesenc.

El Viagrot i les Timbaleres visiten Arles de Tec
Els dos municipis agermanats perfilen la resta de trobades
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CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT 2008 DATES

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
URBANS - 1A FRACCIÓ

 
5/6 - 5/8

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
RÚSTICS

 
5/6 - 5/8

IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA

 
5/6 - 5/8

TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

 
5/6 - 5/8

TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES COMERCIALS

 
5/6 - 5/8

TAXA PER MANTENIMENT DE 
CEMENTIRI MUNICIPAL

 
5/6 - 5/8

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-
GUALS

 
5/6 - 5/8

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
URBANS - 2A FRACCIÓ

 
1/8 - 3/10

IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES

 
6/10 - 5/12

S’amplia el calendari de pagament
dels tributs municipals
L’Ajuntament recomana la domiciliació bancària per agilitzar el servei

Des del 5 de juny l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT) està tramitant el cobrament de diversos 
impostos municipals, d’acord amb el nou calendari fiscal aprovat 
per l’Ajuntament de Cubelles a finals de 2007. 

El nou calendari manté, en termes generals, les dates de l’anterior 
i va ser consensuat amb l’Organisme. D’aquesta manera, i pel que 
fa a l’IBI, el pagament del primer termini (50%) serà del 5 de juny 
al 5 d’agost; i el segon de l’1 d’agost al 3 d’octubre. En quant a l’IBI 
de naturalesa rústica, així com la taxa d’escombraries, de cementiri 
i sobre vehicles de tracció mecànica, el termini va del 5 de juny al 
5 d’agost. Finalment, l´IAE es podrà pagar del 6 d’octubre al 5 de 

desembre. En el cas dels impostos domiciliats, el cobrament del 
primer termini de l’IBI, rústica, vehicles , escombraries, cementiri i 
guals es farà l’1 d’agost, mentre que el segon termini de l’IBI (1 
d’octubre) i l’IAE (1 de desembre) també es carreguen al final del 
període voluntari.

El pagament dels impostos es pot fer a través de qualsevol entitat 
bancària o de la web de l’Organisme (http://orgt.diba.cat/cat/). Els 
ciutadans i ciutadanes que necessitin algun aclariment sobre els 
impostos municipals poden dirigir-se a l’oficina que l’ORGT té a la 
plaça de la Font 5-6 o al telèfon 93 895 76 84, o bé a la web de 
l’ORGT. 

Dates de pagaments dels tributs dels ajuntaments

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC
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La platja Llarga de Cubelles ha tornat a rebre el guardó de la bandera 
blava que atorga anualment la Fundación de Educación Ambiental 
(FEE), una ONG dedicada al desenvolupament sostenible a través 
de l’educació ambiental.  La platja cubellenca ha rebut aquest guardó 
que reconeix tant la qualitat de l’aigua de bany com de la sorra, així 
com dels serveis per als usuaris i l’accessibilitat per a les persones 
amb mobilitat reduïda.

L’acte en què s’hissarà la bandera blava, símbol d’aquesta qualitat, 
tindrà lloc a mitjans del mes de juny, un cop l’Ajuntament de 
Cubelles rebi físicament la bandera. La bandera s’atorga a aquells 
municipis sol·licitants que acrediten el compliment dels exigents 
nivells sanitaris i ambientals, l’existència de sanitaris adequats i sense 
vessaments, així com servei de salvament, socorrisme i primers 
auxilis. 

La platja Llarga torna a rebre el guardó
de la bandera blava
El distintiu reconeix la qualitat de l’aigua i de la sorra

El servei s’amplia a tot el mes de juliol i setembre

Comença el servei de salvament marítim
i es millora la neteja de les platges

El passat 31 de maig va començar el servei 
que ofereix des de fa uns anys l’empresa 
Rescatadores SL. Els socorristes de l’empresa 
adjudicatària del salvament marítim seguiran 
vetllant per la seguretat dels banyistes del 
nostre litoral. Rescatadores oferirà els seus 
serveis els mesos de juny, juliol, agost i 
setembre i completaran les seves tasques 
de vigilància, socorrisme i primers auxilis 
amb la organització d’activitats i tallers com 
el programa Joves Rescatadors, orientat a 
que els usuaris més menuts gaudeixin de 
les platges d’una forma lúdica i formativa 
alhora.

Per altra banda, un any més l’empresa 
CESPA serà l’encarregada de portar el 
manteniment dels més de tres quilòmetres 
de platja de què disposa el municipi. “Aquest 
servei de neteja” però, “no es limita a la 
temporada de platja, sinó que també es fa, 
tot i que en menor mesura, al llarg de l’any”, 
segons ha explicat Federico Achaerandio, 
de l’empresa CESPA. “La resta de l’any es 
fan tasques de recollida de tot el que el 
mar porta fins la sorra”, explica. A banda 
d’aquests treballs durant la Setmana Santa 
també es van destinar més de 100 hores de 
treball a treure les pedres per a seguretat 
dels banyistes. “Una tasca, la de despedregar, 
tal i com l’anomenen els entesos, que a 
Cubelles té especial incidència degut a 
les pedres que arriben a la costa a través 

del riu Foix”, apunta Achaerandio. Aquest 
estiu a Cubelles, la platja és cosa teva. 
Cuida-la! És la campanya conjunta que la 
regidoria de Salut i l’empresa encarregada 
del manteniment i neteja de la platja han 
endegat per a aquesta campanya. L’objectiu 
és conscienciar als usuaris de la importància 
de tenir cura de l’entorn i respectar el litoral 
cubellenc.

Amb l’inici de la temporada s’inicien també 
les tasques de neteja 
de la sorra. Una 
neteja que consisteix 
a llaurar-la per tal de 
desinfectar-la fins a 
20cm de profunditat. 
Aquesta tasca de 
desinfecció no es 
pot realitzar amb 
productes químics, 
ja que la legislació 
vigent ho prohibeix. 
El responsable de 
CESPA fins i tot 
considera millor l’ús 
del propi aire i sol 
per fer aquesta feina. 
A partir d’aquest 
dissabte, la neteja de 
la platja cubellenca 
serà una tasca diària 
que anirà a càrrec de 

l’empresa CESPA. Les tasques es realitzen 
tant de dia com de nit, quan es realitza 
la desinfecció de la sorra i recull tots els 
residus que els banyistes poc curosos han 
deixat a la sorra. Per posar un exemple, les 
burilles de cigarreta que queden a la sorra 
si no es recullen triguen  fins a 20 anys en 
destruir-se. És, per això, que des de CESPA 
i la Regidoria de Salut es recomana als 
fumadors recollir-les, apagar-les bé i llançar-
les a la brossa.
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L’Ajuntament reclama a l’Agència de Residus solucions a 
la problemàtica del Camí de les Trones

El Govern municipal ha pres cartes en l’assumpte de l’empresa 
de reciclatge del Camí de Les Trones, que en els darrers mesos 
ha protagonitzat diversos incidents. Dos incendis destacables, al 
setembre de 2007 i el passat mes d’abril, i diversos de petits han 
sobrepassat la paciència dels dirigents municipals, que reclamen a les 
autoritats competents solucions al respecte.

D’aquesta manera, l’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, 
ha dictat diversos decrets en que reclama a l’Agència de Residus 
de Catalunya que “executi la sanció proposada per la directora 
dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d’Habitatge 
el juny de 2004”. A més, Romero, en representació del Govern, 
li reclama que “prengui les mesures de retirada i eliminació dels 
residus”, advertint-los que en cas de no fer-ho l’Ajuntament es 
reserva el dret a interposar els recursos judicials al seu abast “contra 
la inactivitat de l’Agència”. 

La petició municipal es basa en la resolució de la directora dels 
Serveis Territorials de Barcelona del Departament d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya de 22 de juny de 2004, en que es constata 
que els titulars de l’activitat realitzen “una activitat de gestió de 
residus il·legal, consistent en el tall de pneumàtics vells, al Camí de 
les Trones s/n, al terme municipal de Cubelles, sense la preceptiva 
autorització”. Aquest fet es qualifica com a “infracció greu” i se li 
imposa una sanció de 2.000 €, a la vegada que li requerien que 
paralitzés les “entrades de residus a les seves instal·lacions”. Tal i 
com es constata en diversos informes municipals, els titulars 
de l’activitat van fer cas omís a aquestes peticions de l’Agència i 
aquesta, igualment, tampoc ha actuat d’acord als requeriments fets 
pel Consistori cubellenc des de l’any 2005.

Igualment, l’Alcaldessa ha obert un expedient sancionador contra els 
titulars de l’activitat, als qual se’ls ha concedit un tràmit d’audiència 
perquè exposin els seus arguments.

El Consistori anuncia que si l’Agència no actua prendrà accions legals

L’Ajuntament de Cubelles ha rebut la 
notificació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) autoritzant el projecte del pont 
de connexió de les dues lleres del riu 
Foix. D’aquesta manera, el consistori rep 
el llum verd per a reprendre el procés de 
construcció del pont.

La construcció del pont sobre el riu Foix, 
que es trobava en la fase d’adjudicació de 
les obres, havia estat aturada per a resoldre 
les al·legacions presentades per col·lectius 
ecologistes, grups polítics i ciutadans a títol 
individual al projecte aprovat pel Consistori 
cubellenc. L’ACA ha acabat donat la raó 
a la proposta municipal, que proposa la 
construcció de la infraestructura viària entre 
els carrers Lleida i Pompeu Fabra, en el punt 
més allunyat de la desembocadura dels que 

preveu l’actual Pla General.

La decisió de l’ACA era necessària per a 
poder obrir les propostes de les empreses 
que s’han presentat a la licitació oberta per 
a l’execució del projecte de construcció. 
Precisament, el 5 de juny es va realitzar la 
mesa que reiniciava el procés d’adjudicació 
de les obres. Un cop valorades les propostes, 

aquesta mateixa mesa elevarà la seva 
proposta d’adjudicació al Ple, que haurà 
de decidir qui acaba construint el pont. 
En qualsevol cas, les obres no s’iniciarien 
fins després de l’estiu, ja que el govern 
municipal espera que en aquelles dates 
estigui executada l’obra de reurbanització 
de l’entorn del Poliesportiu, per tal de 
minimitzar els efectes al veïnat de la zona.

Llum verd de l’ACA a la construcció del
pont sobre el riu Foix
És una obra prioritària per resoldre els problemes de connexió entre les dues lleres del riu
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El Govern municipal, a través de la regidoria d’Obres i Serveis 
Viaris ha executat la segona fase de l’actuació de millora del passeig 
Vilanova i el seu entorn, que es va iniciar a principis d’any amb la 
pavimentació dels carrers Gallifa i Rocacrespa. La reforma integral de 
l’entorn s’executarà el 2011, quan es realitzin les obres del projecte 
de rehabilitació i millora del passeig Vilanova i el seu entorn. Per 
aquesta proposta, el consistori ha rebut un ajut de 346.000 €, sobre 
un pressupost total aproximat de 3.460.000 €.

Les millores que ara s’han portat a terme se centren en  
l’estacionament al passeig Vilanova, que queda restringit a la banda 
dreta del sentit de circulació. L’altre vorera, un cop arranjat el 
paviment, s’ha condicionat amb mobiliari urbà per fer més agradable 
el passeig dels vianants, en un dels carrers amb més comerç del 
municipi, i s’han reparat els desperfectes més important que hi 
havia a les voreres. Aquesta actuació té per objectiu  dinamitzar les 
relacions i el propi comerç de Cubelles.

L’actuació de millora del passeig Vilanova i el seu entorn  ja es va 
iniciar el passat mes de febrer, amb l’arranjament de la pavimentació 
malmesa dels carrers Gallifa i Rocacrespa. Aquesta reordenació es 
troba en fase d’estudi. La regidoria s’ha marcat un termini de durada 
de sis mesos, durant els quals es farà un seguiment, on es valorarà 
quin és l’impacte d’aquesta mesura en el comerç i en l’estacionament 
del centre de la vila. 

Canvis en la circulació
Pel que fa a la circulació, les principals novetats tenen a veure amb 
el canvi de sentit de circulació dels carrers Gallifa, Rocacrespa i 
Piular. En el cas de Gallifa i Rocacrespa, han passat a ser vies de 
sentit Cunit – Vilanova, mentre que Rocacrespa és sentit Vilanova – 
Cunit. D’aquesta manera, l’Ajuntament pretén donar una ordenació 
més lògica al trànsit d’aquest espai del municipi. Per tal de donar 
continuïtat a aquests carrers, el tram del carrer de la Creu entre 
Rocacrespa i Piular passa a ser de sentit cap a mar. 

Igualment, el projecte ha reubicat les zones de càrrega i descàrrega, 
tant des del punt de vista de la ubicació com de l’horari. Els espais 
que abans existien al passeig de Vilanova s’han substituït per dos al 
carrer Gallifa i dos al carrer Rocacrespa. A més, l’horari s’ha ampliat i 
la càrrega i descàrrega està permesa de 8 a 2 i de 5 a 9 del vespre.

El passeig Vilanova i l’entorn es renoven

L’actuació ha consistit en col·locar mobiliari urbà i incrementar l’espai per als vianants

Sis mesos després de la seva posta en marxa, el servei de mediació 
està a funcionant a ple rendiment. El servei de mediació, és dut 
a terme per professionals de diferents àmbits (dret, psicologia, 
pedagogia i treball social). Consisteix en l’aplicació de metodologies 
i tècniques per al tractament i la transformació de situacions 
complexes o conflictes de manera estructurada, neutral i rigorosa.

Es tracta d’un servei municipal, integrat per una pedagoga, un psicòleg 
i una advocada, que treballen per tal de mediar entre les dues, o més 
parts, quan es produeix un conflicte. El servei treballa per a millorar 
la qualitat de vida i el benestar de les persones que conviuen en 
el municipi, intentant disminuir la conflictivitat, tot oferint un espai 
protegit i professional on poder generar acords que possibilitin un 
desenvolupament òptim de la societat.

Una vegada tractat el tema amb la persona interessada, els 
professionals del servei es posen en contacte amb l’altra part per 
plantejar la possibilitat de fer una mediació. El procés només s’inicia, 
si ambdues parts l’accepten de forma voluntària. Després de reunir-
se amb les parts en conflicte, primer per separat i desprès tots 
plegats, l’equip extreu una visió global i dóna un diagnòstic. A partir 
d’aquest moment torna a convocar als implicats i de forma dialogada 
i tranqui-la per intenta trobar solucions al conflicte.

L’àmbit d’actuació és força ampli. Inclou des de conflictes entre 
comerciants, familiars, intergeneracionals entre pares i fills, veïnals 
o escolars, entre d’altres. El nou servei de mediació funciona els 
dimecres de 10 a 14 i de 16 a 19 hores i cal demanar cita prèvia 
al telèfon de l’OPIC (93 895 03 00) o personalment al carrer Joan 
Roig i Piera, 3.

Mig any del servei de mediació
L’assessorament es dóna tots els dimecres a les oficines de l’OPIC

17

Nova imatge del passeig Vilanova



18

Cubelles batega

18

Les activitats d’estiu a la nostra vila es recullen en la primera Guia 
d’estiu Cubelles 2008, que ha editat l’Ajuntament de Cubelles. La 
informació es recull en un fulletó desplegable en que, mes a mes, es 
repassen les festes, esdeveniments, activitats i cursos que se celebren 
a Cubelles aquest estiu.

Entre les novetats de les activitats d’enguany hi ha la celebració 
dels Divendres a la fresca. Aquestes sessions culturals, organitzades 
per la regidoria de Promoció Cultural, es realitzaran a la plaça del 
Centre Social, a excepció del cinema, a les 10 de la nit. Les activitats 
comencen amb els concerts musicals dels alumnes del Taller de 
Música Pizzicato (20 i 27 de juny). El mes de juliol s’ha programat 
una representació teatral, a càrrec del Grup de Teatre del Casal de 
Cultura (4 de juliol) i cinema a la fresca (11 de juliol), mentre que a 
l’agost les activitats se centraran en el jazz, amb l’actuació de Jazzúl 
- Sonia Linares (1 d’agost), Sitjazz Band (8 d’agost) i Habana Latin 
Soul (22 d’agost).

La música centra bona part de les activitats recollides a la guia. El 
concert de rap del grup Rapats, el 28 de juny a les 7 de la tarda 
a la plaça del Centre Social, obre el programa estival musical. Es 
tracta d’una activitat sorgida de les jornades de treball juvenil del 
passat mes de maig. L’oferta per a la joventut es completa amb el 
concert del grup madrileny Pereza (12 juliol a les 22 h.); el concert 
gratuït dels mallorquins Antònia Font (17 d’agost); i els grups de 
joves Kingston Grammar (14 de juliol) i London Borough Weals of 
Kent Grammar (21 de juliol). L’oferta per als joves es completa amb 
el tercer campionat Play Station, que organitzen Ràdio Cubelles i la 
regidoria d’Infància i Joventut (5 de juliol).

El 5è Aplec de Sardanes (28 de juny) i la 2a Trobada Internacional 
de Cor d’Homes (18 de juliol) són l’oferta tradicional del programa, 
que es completa amb l’exposició sobre els 50è aniversari de l’Abdón 
i l’Assumpta, que s’inaugura el 17 de juliol al Centre Social.

Activitat a les platges

Les platges seran també protagonistes de l’estiu amb activitats 
esportives, jocs i tallers per a joves i aeròbic, batuka, aquagym, ioga, 
tait-txi i pilates per a totes les edats.

Les classes obertes d’aeròbic, batuka i aquagym es faran a la platja 
Llarga d’11 a 12 h. (dimarts i dijous); pilates a la platja de la Mota de 
18 a 19 h. (dimecres); ioga a la platja Llarga (dilluns i divendres) i a de 
la Mota (dijous i dissabte), de 8:30 a 9:30h; i tait-txi a la platja Llarga 
(dilluns, dimecres i divendres) i a la de la Mota (dimarts i dijous), de 
19:30 a 21 h. Totes aquestes activitats es realitzaran de l’1 de juliol 
al 29 d’agost. Entre el 15 i el 31 de juliol, tots els dies s’organitzaran 
esports, jocs i tallers a la platja de la Mota, una activitat per a joves 
d’entre 6 i 17 anys. Les sessions es faran en horari de matí (11:30 a 
14 h.) i de tarda (17:30 a 19 h.)

Les platges completen la seva oferta lúdica amb el taller Joves 
Rescatadores, que porta a terme l’empresa de salvament marítim 
del litoral cubellenc. Aquestes activitats, dirigides a formar als joves 
en els primers auxilis i el respecte pel medi ambient, es fan tots els 
matins d’11 a 14 h. dels mesos de juliol i agost. 

Variada oferta de cursos

La Guia d’Estiu Cubelles 2008 també recull tota l’oferta de cursos 
i activitats, des dels tradicionals casals d’estiu i les colònies a les 
propostes esportives.

En matèria esportiva, la piscina municipal organitza un curset de 
natació (del 3 de juny al 8 d’agost). Pel que fa als clubs esportius 
locals, el Tennis Cubelles proposa un stage de tennis per a joves 
d’entre 5 i 14 anys als matins (25 de juny al 8 d’agost) i un curset 
per als majors de 14 anys en horari de matí i de tarda (30 de juny 
a 30 d’agost). El CB Cubelles organitza el seu tradicional campus de 
bàsquet, per a nens i nenes de 6 a 16 anys, en horari de matí i tarda 
(30 de juny a 8 d’agost), mentre que el CF Cubelles fa el propi en 
futbol tots els dilluns, dimecres i divendres del mes de juliol (18 a 20 
h.). Finalment, el Club Marítim ofereix els seus cursos de patí a vela, 
catamarà, windsurf, lúdic, taz i caiac, tots els matins, per a majors de 7 
anys (30 de juny a 29 d’agost), mentre que el Club Escacs El Castell 
organitza un torneig entre el 2 i el 10 d’agost, a la tarda.

El Centre d’Esplai Kitsch torna a oferir el casal d’estiu entre el 25 de 
juny i l’1 d’agost. Enguany, com a novetat, l’activitat es combinarà entre 
les instal·lacions del CEIP Charlie Rivel i el Vora del Mar, de dilluns 
a divendres de 9 a 13 h. i de 15 a 18 h. per la seva banda, l’Esplai 
Parroquial proposa unes colònies d’estiu del 5 al 12 de juliol. 

A més, Ràdio Cubelles i la regidoria de Joventut ofereixen un any 
més el curs de ràdio, que se celebrarà a l’Espai Jove en dates i 
horaris encara per concretar ; Promoció Cultural obre l’Esposició 
Permanent del Clown Charlie Rivel al públic (de dimarts a dissabte); 
i les regidories de Turisme i Joventut proposen un concurs fotogràfic, 
encara amb dates i temes a concretar.

Una guia recull les activitats a l’estiu
Els concerts de Pereza i Antonia Font, grans atractius de la temporada
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L’Ajuntament de Cubelles ha finalitzat les obres de millora que 
s’han realitzat al cementiri municipal. Unes obres que han consistit 
en la construcció de 44 nous nínxols i dels columbaris, els edificis 
funeraris on es col·loquen les urnes cineràries.  El pressupost que 
s’ha destinat al total de les actuacions del cementiri municipal 
ascendeix a 22.000€. 

Una altra de les actuacions que s’han realitzat és l’ampliació dels 
embornals, per solucionar les problemàtiques ocasionades per 
un excés de pluja. S’han canalitzat les aigües per tal d’evitar les 
inundacions que es generaven en alguna de les zones del cementiri. 
També s’ha arranjat la façana del mur de tot el recinte i les voreres, 
on s’hi ha col·locat jardineres de baix consum d’aigua, que s’ha 
encarregat al Tegar.

La regidoria de Salut preveu per a l’any 2010 fer el tancament del 
solar del costat, on està previst que segueixi creixent el cementiri. 
Per aquest motiu, s’ha començat a estudiar els plànols i les diferents 
propostes que hi ha sobre la taula. Aquesta ampliació contempla la 
construcció de 60 nous nínxols per a fer front al gran creixement 
que ha experimentat la població de Cubelles. A banda dels nínxols, 

es construiran sales de vetlla, diversos despatxos i altres serveis per 
atendre als difunts. L’actuació també preveu la construcció, per via 
d’urgència, d’uns lavabos per tal d’evitar haver de desplaçar-se fins 
al cementiri vell.

Finalitza l’ampliació i millora
del cementiri municipal
A banda de la construcció de 44 nínxols s’ha arranjat la façana i les voreres

El projecte d’accessibilitat a les 
platges de Cubelles, que compta 
amb una important subvenció del 
IMSERSO i la Fundación ONCE, 
ha entrat en el tram final del seu 
procés administratiu. Les obres 
s’han adjudicat a l’empresa Samex 
SL per un total de 94.525,53 € 
que té un termini d’execució de 
dos mesos aproximadament.

El projecte contempla tres àmbits, corresponents a les tres platges de 
Cubelles, en les que s’actuarà: la platja Llarga i la platja de la Mota de 
Sant Pere (en dos àmbits), quedant descartada la zona corresponent 
a la platja de Les Salines, per l’estat actual en el qual es troba per 
les obres de construcció del futur Port Esportiu. Inicialment s’havia 
previst que les obres es dividissin en dues fases, però degut a la 
manca de temps s’ha decidit executar-les en una de sola i accelerar 
tot el procés per tal de complir els terminis establerts. 

A la platja Llarga s’actuarà sobre l’accés dels dos costats de l’espigó 
fins a arribar a l’aigua, garantint l’accessibilitat de les persones, i 
reubicant les dutxes existents i augmentant-ne el número d’unitats, 
dotant-les de cadires o bancs que permetin que les persones amb 
minusvalidesa accedeixin a aquestes i als rentapeus. El projecte 
també contempla la construcció de dues passarel·les de fusta, que 
connectin l’accés amb els serveis de la platja i que continuïn en 

direcció al mar, i al costat d’aquestes, en una zona més propera al 
mar, es proposa la creació d’una zona de descans amb una tarima 
de fusta i una passarel·la enrotllable que permeti arribar fins al 
mar. Finalment, en aquesta platja la proposta es completa amb la 
reubicació de la cabina de la Creu Roja, la senyalització dels serveis 
i el grau de dificultat de la platja, la instal·lació d’una cabina de bany 
adaptada. El projecte finalment proposa la col·locació de dues 
places d’aparcament reservat per a persones amb mobilitat reduïda 
a la cantonada de l’Avinguda dels Països Catalans i el carrer Josep 
Tarradellas i la instal·lació de papereres de reciclatge.

A la platja de Mota de Sant Pere es proposa una nova ubicació per 
a la dutxa existent i la col·locació d’una de nova i la instal·lació dels 
elements necessaris per garantir l’ús per qualsevol persona amb 
problemes de mobilitat. En quant a les passarel·les, es col·locarà una 
de fusta que connecti amb els serveis de la platja i que continuï en 
direcció al mar, creant també una zona de descans i una passarel·la 
de fusta enrotllable que permeti arribar fins al mar. La combinació 
de les noves passarel·les de fusta pretén, d’una banda, permetre 
l’arribada fins a l’aigua del mar i, per un altre, poder utilitzar els nous 
serveis diferenciant els recorreguts en els moments que puguin 
produir-se aglomeracions de gent. Com en el cas de la platja Llarga, es 
senyalitzaran els serveis i s’indicarà el grau de dificultat que presenta 
la platja i es construiran dos guals de vianants. A més, es proposa 
la creació d’una plaça d’aparcament reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda i la instal·lació de papereres de reciclatge.

Les platges milloren
l’accessibilitat aquest estiu
L’Ajuntament invertirà 95.000 € en el projecte que es farà en una sola 
fase enlloc de les dues inicialment previstes
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L’Ajuntament de Cubelles segueix treballant per a complir el 
compromís assolit amb els representants sindicals d’augmentar la 
plantilla del cos de la Policia Local. Actualment la plantilla compta 
amb un total de 24 efectius i s’havia arribat a l’acord d’incrementar-
la fins als 30, però el nou compromís del Consistori amb els sindicats 
és d’arribar als 36 efectius.

L’ampliació de plantilla es farà de manera esglaonada. En aquest 
sentit, l’Ajuntament està a punt d’incorporar a 2 agents provinents 
de l’acadèmia de Mollet del Vallès. A més, per a cobrir el període 
estival s’incorporaran 2 auxiliars de policia, que s’afegiran als 2 
agents procedents d’altres cossos policials i a l’inspector de la policia. 
La previsió de la regidoria és que a principis d’agost ja es faci públic 
el resultat. 

Millores salarials
A banda d’ampliar la plantilla, la regidoria de Seguretat Ciutadana ha 
arribat a un acord amb els representants sindicals per signar el nou 
conveni per resoldre la “disfunció entre la feina feta i retribuïda”, 
segons el regidor Joan Rodríguez Serra. Es preveu destinar 
anualment 150.000 € per a cobrir les hores extres, a repartir segons 
les necessitats de la plantilla. A més de destinar una partida anual 
fixa, també s’ha decidit augmentar la retribució dels gairebé 14 €/
hora que es pagaven fins als 23 €/hora per als agents i 25 €/hora 
per als caporals. Segons Rodríguez Serra, aquest augment també 

suposarà “dignificar la situació laboral de la Policia Local, ja que es 
partia d’una necessitat funcional del municipi que calia regularitzar”.

L’acord al que s’ha arribat contempla seguir negociant aquesta 
retribució a partir del 2010 per a la disminució de la necessitat de 
realitzar hores extra en funció de l’ampliació que sofreixi la plantilla 
de la Policia Local.

La Policia Local ampliarà la seva
plantilla fins als 36 efectius
El nou conveni preveu 150.000 € anuals per les hores extra de la plantilla 

El tradicional dinar de la gent gran de Cubelles, 
que es va celebrar diumenge 8 de juny, va ser 
un èxit rotund. Unes 600 persones es van 
aplegar al Pavelló poliesportiu municipal per 
a celebrar l’acte de cloenda de la Setmana 
de la Gent Gran, que ha comptat amb una 
notable participació en tots els seus actes.

L’edició d’enguany s’ha destacat pel canvi de 
les taules allargades per les rodones, amb 
les cadires vestides com si d’un casament es 
tractés. Pel menú, composat per canelons de 
primer; fricandó de segon; postre i cafè, tot 
regat amb vi i cava, de la Festa de la Verema 
2007 cedit per la regidoria de Dinamització 
Econòmica.

La jornada va servir també per lliurar els 
premis dels campionats de dòmino i billar 
que s’han organitzat en aquesta setmana. Els 
vencedors en la categoria de dòmino van 
ser Paco Moreno i Francisco Sierra, que 
van precedir a Josefina Etais i Roser Gallemí 
(2nes.) i Joan Imbernon i Pepita Estarlich 
(3ers.). En la modalitat de billar, el vencedor 
va ser Manel Mata, seguit dels germans 

Joaquin i José Gotor, segon i tercer classificat 
respectivament. També va haver premis per 
als participants. En quant als reconeixements 
de la Diada de la Gent Gran, els casals d’avis 
de la vila van atorgar els seus tradicionals 
guardons al soci o sòcia de cada entitat 
que s’ha destacat al llarg de l’any per la 
seva participació en 
les activitats socials. 
El Casal d’Avis Caixa 
Penedès va escollir a 
Alfonso Pedro Avinyó, 
històric membre 
de l’entitat, mentre 
que el Cimblanc va 
reconèixer la tasca de 
Leonor Domínguez. 
Pel que fa als guardons 
de Padrí i Padrina, els 
escollits van ser Alfons 
Pericay i Teresa Coll, 
que van ser l’home i la 
dona més grans entre 
els assistents al dinar 
de cloenda.

El dinar, que per primera vegada servia 
l’empresa de càtering Cal Blay, va tenir una 
excel·lent acollida i una millor valoració per 
part dels assistents. Aquests, de forma gairebé 
unànime, van oferir una ovació als cambrers 
i cuiners de l’empresa en reconeixement a 
la seva tasca. 

Participació entusiasta en la Diada de la Gent Gran
Tots els actes de la Setmana van tenir un gran seguiment entre la població
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La Corporació presenta una de les novetats 
de la temporada d’estiu. Es tracta del 
Turisme Actiu, que consisteix en la pràctica 
d’activitats de lleure que permeten visitar un 
territori des d’un punt de vista físic i mental 
diferent. Aquest tipus de turisme relaciona 
directament la pràctica esportiva i el viatge, 
i generalment es desenvolupa en el medi 
natural.

La regidoria esta enllestint la informació 
necessària per tal de posar en marxar, a 
partir del mes de juliol, les diferents rutes 
pels senders naturals del municipi, ja sigui 
a peu o en BTT. La intenció és implicar 
diversos sectors, com les associacions de 
comerciants o empreses de serveis turístics 
de caràcter privat, en la creació de las 

ofertes de Turisme Actiu com aquesta. 

Per tal d’engegar aquest tipus de turisme, s’ha 
encarregat un estudi que pretén identificar 
el grau d’innovació de l’oferta envers la 
demanda, identificar el grau d’evolució de 
la demanda i la seva tendència, així com 
identificar el conjunt de l’oferta turística 
general de la província de Barcelona i la seva 
complementarietat amb els nous models 
de  turisme. També vol analitzar i avaluar les 
possibilitats reals de tots aquests elements 
per a la rendibilitat de crear un programa 
específic i articular a través del programa de 
Turisme  Actiu les bases d’una oferta activa 
a la província de Barcelona, per el seu futur 
desenvolupament.

La regidoria de Turisme va organitzar una 
presentació a càrrec del director tècnic del 
programa de la Diputació de Barcelona, 
Toni Duart, amb la presència del regidor de 
dinamització econòmica, comerç i turisme 
de l’Ajuntament de Cubelles Joan Bessos, 
i de l’alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa 
Romero.

L’Oficina de Turisme de la plaça del castell 
ha canviat el seu horari d’atenció al públic, 
adaptant-lo a la nova temporada estival.  
Des del 2 de juny, el servei està obert de 
dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h; i de 
dimarts a dissabte, de 17:30 a 20 h.; mentre 
que els diumenges el servei estarà obert 
de les 11 a 14 h. Els dies festius, l’oficina 
romandrà tancada al públic. 

Cubelles enllesteix l’oferta de Turisme Actiu
per aquest estiu 
Rutes per senders naturals a peu i en BTT són les activitats previstes

L’Ajuntament de Cubelles ha posat a licitació la primera fase de les 
obres de per a la portada d’aigües des del dipòsit de Corral d’en 
Cona fins al dipòsit existent a Mas Trader II, amb un pressupost 
d’adjudicació de 1.439.708,56 € i una previsió d’execució de catorze 
setmanes. La problemàtica va merèixer que el govern sol·licités 
subvenció al PUOSC 2007 – 2011 per a executar aquestes obres, la 
qual cosa va ser acceptada i el projecte compta amb una subvenció 
de 321.862,00 €.

Miguel Ángel López, regidor d’Urbanisme i Planejament, explica 
que “el Govern municipal ha prioritzat aquest projecte davant la 
problemàtica existent des de fa anys amb l’abastament d’aigua 
potable de Mas Trader”. Aquests sectors es proveeixen d’aigua que 
prové de pous propis. Per aquest motiu, la regidoria d’Urbanisme i 
Planejament de l’Ajuntament de Cubelles ha treballat en el projecte 
que solucioni aquests problemes, garantint l’abastament i la qualitat 
de l’aigua. L’aigua que arriba fins a les aixetes dels habitatges de la 
resta del municipi prové de la mina de Gran Aqüeducte i del pou 
Cubelles 2. Aquesta es centralitza al dipòsit del Corral d’en Cona, de 
4.000 m3 de capacitat, i que distribueix aigua al poble de Cubelles i 
a diferents urbanitzacions. 

La connexió Mas Trader – Corral d’en Cona
El projecte, que es realitzarà en dues fases, contempla la connexió 
de Mas Trader al dipòsit de Corral d’en Cona. Aquesta es farà a 
través d’una canonada de fosa dúctil de diàmetre nominal de 250 
mm, soterrada. En la primera fase de les obres, que ja està en procés 
de licitació, es connectarà el segon sector de Mas Trader al dipòsit 
de Corral d’en Cona mitjançant una canonada de 4,2 km., que es 

divideix en dos trams. El primer, de 2.079 m., va des del dipòsit de 
Corral d’en Cona fins a l’estació de bombament; mentre que el 
segon, de 2.135 m., connectarà aquesta estació amb el dipòsit de 
Mas Trader II. En una segona fase, el projecte contempla la connexió 
des de l’estació de bombament fins al dipòsit de Mas Trader I, una 
obra de només 300 m. d’afectació. 

El projecte tècnic preveu la instal·lació de diversos mecanismes que 
ajudin a tallar el subministrament d’aigua potable en cas d’avaria. A 
més, s’aprofitarà l’obra per fer millores als dipòsits.

La connexió de Mas Trader a la xarxa d’aigües municipal 
solucionarà els problemes de subministrament
El projecte té una durada aproximada de 14 setmanes i un pressupost d’1,4 milions d’€
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Plens municipals
Ple ordinari
del 18 de febrer de 2008 

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.

Donar compte dels decrets alcaldia del 
10/2008 al 87/2008.

Donar compte dels temes de personal.

APROVATS

Aprovació, si s’escau, de l’acta del ple de la 
sessió ordinària del 21 de gener de 2008. 
Aprovat per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, de la modificació 
del projecte de pavimentació amb gespa 
artificial del camp de futbol municipal de 
Cubelles “Josep Pons i Ventura”. 
Aprovat per unanimitat.

Ple extraordinari 
el 10 de març de 2008

APROVATS

Aprovació, si s’escau, de l’acta del ple de 
la sessió extraordinària del 13 de febrer 
de 2008 i de la sessió ordinària del 18 de 
febrer de 2008. 
S’aprova per unanimitat.

Aprovació si s’escau del Pressupost General 
de la Corporació elaborat per a l’exercici 
2008.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, de la plantilla de 
personal per a l’any 2008 i modificació de la 
relació de llocs de treball.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, de la modificació de 
les ordenances fiscals per a l’exercici 2008.
S’aprova per unanimitat.

Ple extraordinari
del 25 de març de 2008

NO APROVATS

Replantejament, si s’escau, de l’aprovació 
definitiva del Projecte Constructiu de 
pont sobre el riu Foix al Terme Municipal 
de Cubelles, aprovat en el Ple de la sessió 
Extraordinària i Urgent del passat 12 de 
novembre de 2007.

No s’aprova per 9 vots en contra (4 del PSC, 4 
de CIU, 1 d’ERC), cap abstenció i 8 vots a favor 
(4 d’ICV i 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC).

Ple ordinari
del 21 d’abril de 2008

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.

Donar compte dels decrets d’Alcaldia del 
88/2008 al 259/2008.

Donar compte del decret d’Alcaldia 
232/2008 d’1 d’abril, segons el qual es 
determina el nomenament de la funcionària 
eventual, Sra. Paloma Valle Pardeiro, en el 
lloc de treball de gerent.

Donar compte dels temes de personal.

APROVATS

Aprovació, si s’escau, de l’acta del ple de 
la sessió extraordinària del 10 de març de 
2008.

S’aprova per 10 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CIU, 1 d’ERC i 1 EC-FIC), cap vot en 
contra i 6 abstencions (3 d’ICV, 2 del PPC 
i 1 d’ICb).

Aprovació, si s’escau, de l’acta del ple de 
la sessió extraordinària del 25 de març de 
2008.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, del cartipàs municipal 
pel que fa al nomenament dels membres 
representants de l’Ajuntament de Cubelles 
en la Federació de Municipis de Catalunya.

S’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CIU, 1 d’ERC), cap vot en contra i 8 
abstencions (4 d’ICV i 2 del PPC, 1 d’ICb 
i 1 d’EC-FIC).

Aprovació si s’escau de l’addenda al conveni 
marc de col·laboració entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua i els Ajuntaments 
de Cubelles i Vilanova i la Geltrú per al 
condicionament i canalització del torrent 
de Santa Maria entre la carretera c-31 i la 
desembocadura.

S’aprova per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CIU, 1 d’ERC i 4 d’ICV), 3 abstencions 
(2 PPC i 1 d’ICb) i 1 vot en contra (1 d’EC-
FIC).

Aprovació, si s’escau, de la resolució 
de les al·legacions presentades al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars 
que ha de regir l’adjudicació, mitjançant 
concurs, procediment obert, tràmit urgent, 
del contracte d’obres per a l’execució 
del projecte de pavimentació amb gespa 
artificial del camp de futbol municipal de 
Cubelles.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació definitiva, si s’escau, del Projecte 
Bàsic i Executiu del Complex Mixt de 
caràcter esportiu i hoteler i el Pavelló 
Polisportiu cobert de caràcter polivalent.

S’aprova per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CIU, 2 del PPC, i 1 d’EC-FIC), 4 vots en 
contra (4 d’ICV) i 2 abstencions (1 d’ ERC 
i 1 d’ICb).

Aprovació, si escau, de l’acceptació de 
l’herència del Sr. Miguel Jesús Zafra i Torres 
a favor de l’Ajuntament de Cubelles.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació definitiva del Pressupost General 
de la Corporació per a l’exercici 2008.

S’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, i 1 d’ERC), 7 vots en contra (4 d’ICV, 
2 del PPC i 1 d’EC-FIC) i 1 abstenció (1 
d’ICb).

Aprovació, si s’escau, de la creació d’un 
registre municipal d’unions estables de 
parella i aprovació inicial del Reglament 
d’organització i funcionament del Registre 
municipal d’unions estables de parella.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, de la implantació del 
servei públic municipal de defensa de les 
persones consumidores i usuàries (OMIC).
S’aprova per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, de la modificació de la 
relació de llocs de treball per al 2008.

S’aprova per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CIU, 1 d’ERC, 2 del PPC), 6 abstencions 
(4 d’ICV, 1 d’ICb i 1 EC-FIC) i cap vot en 
contra.
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Junta de Govern Local
del 26 de febrer de 2008 

DONAR COMPTE

De la Tramesa al Servei de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona de les fitxes 
detall de necessitats àmbit de suport a 
les infraestructures i els equipaments i 
fitxa de detall de necessitats programa 
complementari de mobiliari d’espai públic, 
enmarcades dintre del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011.

De la Mesa de contractació per a procedir 
a l’obertura de les pliques del contracte 
d’obres per a l’execució del projecte de 
construcció d’un nou pont sobre el riu Foix 
al municipi de Cubelles. 

Dels Decrets d’Alcaldia 745/2007, 68/2008, 
111/2008, 113/2008, 128/2008, 

APROVATS

Acta de la Junta de Govern Local de la sessió 
ordinària de data 12 de febrer de 2008.

Correcció de l’errada aritmètica de l’acord 
de la JGL de 24 de desembre de 2007 
relativa a la concessió d’ajuts econòmics per 
llibre si material escolar curs 2007-2008.

Incoació procediment disciplinari i 
sancionador per presumpte infracció 
ambiental a SISMIA SL (Exp. 6.8.8. 
01/2008) i a NUGAFRUITS SERVEIS DE 
DISTRIBUCIÓ, SA (Exp. 6.8.8. 02/2008).

Rectificació d’errada material aritmètica de 
la JGL de 22 de gener de 2008 relativa a 
l’adjudicació del contracte de serveis per 
al disseny, edició i distribució de diverses 
publicacions municipals.

Adjudicació del contracte de consultoria i 
assistència tècnica de redacció del projecte 
de revisió del PGOUM de Cubelles.

Adjudicació del contracte de consultoria i 
assistència tècnica per a la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut del projecte 
d’accés i entorn del Poliesportiu Municipal 
de Cubelles.

Atorgament de llicències urbanístiques.

Revisió del preu del contracte de serveis pel 
manteniment d’una part dels parcs i jardins 
del municipi de Cubelles (zona B).

Adjudicació del contracte d’obres per a 
l’execució del projecte d’urbanització de 
l’accés i entorn del Poliesportiu Municipal 
de Cubelles.

Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques Particulars que ha de regir 
l’adjudicació mitjançant procediment 
negociat, tràmit ordinari, del contracte 

de consultoria i assistència per la direcció 
d’obra i coordinació de seguretat i salut del 
projecte de construcció del nou pont sobre 
el riu Foix al municipi de Cubelles.

Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques, que ha 
de regir l’adjudicació mitjançant concurs, 
tramitació ordinària, per la concessió 
administrativa de l’ús privatiu del domini 
públic per a la instal·lació de diverses activitats 
comercials al municipi de Cubelles.

Adjudicació del contracte de 
subministrament de tres vehicles de càrrega 
per la Brigada Municipal de l’Ajuntament de 
Cubelles.

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 4 de març de 2008 

APROVATS

Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

Correcció de l’errada aritmètica del Projecte 
bàsic i executiu per a la construcció de dues 
naus industrials entre mitgeres al carrer 
la Selva, s/núm. del Polígon Industrial Les 
Salines, destinades a magatzem general de 
l’Ajuntament de Cubelles.

Rectificació de l’errada aritmètica detectada 
en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que ha de regir l’adjudicació, 
mitjançant concurs públic, tràmit ordinari, 
del contracte d’obres per a l’execució 
del projecte de construcció de dues naus 
industrials entre mitgeres destinades a 
l’emmagatzematge general de l’Ajuntament 
de Cubelles.

Bonificació del 40% de la quota per la 
utilització de la piscina municipal al Centre 
d’Esplai Kitsch per a l’any 2008 a càrrec de 
l’empresa concessionària de la gestió de la 
piscina municipal.

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 10 de març de 2008

DONAR COMPTE

Tramesa al Servei de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona fitxes 
detall de necessitats Àmbit de suport 
a les infraestructures i els equipaments, 
emmarcades dintre del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011.

APROVATS

Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

Acta de la Junta de Govern Local de la sessió 
ordinària de data 26 de febrer de 2008.

Acta de la Junta de Govern Local de la 
sessió extraordinària i urgent de data 4 de 
març de 2008.

Convocatòria del procés selectiu de provisió 
mitjançant concurs-oposició lliure d’una 
plaça d’Inspector/a de la Policia Local, de 
l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, del  grup de classificació 
“A2”, vacant en la plantilla de funcionaris 
d’aquest Ajuntament.

Convocatòria del procés selectiu de provisió 
mitjançant concurs-oposició lliure de quatre 
places d’agent  de la Policia Local, de l’escala 
d’administració especial, subescala serveis 
especials, del  grup de classificació “C2”, 
vacant en la plantilla de funcionaris d’aquest 
Ajuntament.

Convocatòria del procés selectiu de provisió 
mitjançant concurs de mobilitat horitzontal 
de dues places d’agent  de la Policia Local, 
de l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, del  grup de classificació 
“C2”, vacants en la plantilla de funcionaris 
d’aquest Ajuntament.

Modificació del contracte d’obres per a 
l’execució del projecte bàsic i executiu 
d’ampliació de la llar d’infants “La Draga” de 
Cubelles. 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cubelles i MicroBank de “La Caixa” per 
ser l’enllaç entre el beneficiari final i “La 
Caixa” per la concessió de microcrèdits 
socials. 

Modificar el preus públic del curs de 
manipuladors d’aliments, de l’annex de 
l’Ordenança Fiscal núm 28, reguladora de la 
reglamentació general dels Preus públics.

Contracte menor de subministrament, per 
contractar a l’empresa Q-MATIC SISTEMAS 
S.A. pel subministrament d’un sistema de 
gestió i direccionament de ciutadans a 
l’OPIC. 

Contracte menor de consultoria i assistència 
tècnica, per contractar a l’empresa STADIA 
GABINET TOPOGRÀFIC S.L., pels treballs 
de topografia corresponents a l’aixecament 
del Passeig Vilanova, el seu entorn, i casc 
antic.



24

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local
del 25 de març de 2008 

DONAR COMPTE

Del Decret d’Acaldia núm. 164/2008.

APROVATS

Acta de la Junta de Govern Local de la 
sessió extraordinària i urgent de data 10 de 
març de 2008.

Convocatòria del procés selectiu de provisió 
mitjançant concurs-oposició per a la creació 
amb caràcter temporal d’una bossa de 
treball per a la selecció de personal interí 
i laboral no permanent en la categoria 
d’auxiliar administratiu d’administració 
general d’aquest ajuntament, enquadrades 
en l’escala d’administració general, subescala 
auxiliar, del grup de classificació C2.

Resolució del procediment per l’alienació 
mitjançant subhasta pública de diversos 
béns propietat d’aquest Ajuntament situats 
al carrer Joan Pedro i Roig núm. 20 i 22.

Protocol General del Programa ANEM AL 
TEATRE organitzat per la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments pel període 
2008-2012.

Contracte menor de subministrament, per 
contractar al Sr. JAUME CASADEVALL 
GALLOSTRA pel subministrament de 
figuretes de plom “diable” per a la Festa 
Major.

Contracte menor de serveis per la 
contractació de l’empresa SOCIEDAD 
PROTECTORA DE ANIMALES ZOO 
TORREDEMBARRA, pel servei de recollida 
de 13 gossos abandonats en una vivenda 
per mort del propietari. 

Contracte menor de serveis a l’empresa 
MARIA DOLORS IMAZ GÁMEZ per la 
creació de la revista de Cooperació de 
l’Ajuntament de Cubelles.

Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques, que 
ha de regir l’adjudicació per concurs, 
procediment obert, tràmit ordinari, del 
contracte de subministrament de la roba i 
accessoris dels agents de la Policia Local de 
Cubelles.

Contracte menor de subministrament, per 
contractar a l’empresa ANIBAL LINARES 
ABIA, pel subministrament d’una porta 
d’entrada a les dependències de la Policia 
Local. 

Resolució del recurs de reposició interposat 
contra la resolució del procediment 
disciplinari i sancionador per infracció 
ambiental (exp. 6.8.8. 05/2007).

Preus públics proposats per la Regidoria 
d’infància i joventut.

Contracte menor de subministrament, 
per contractar a l’empresa SENYALS 
BDN, diferents plaques identificatives de 
carrers en base a l’Estudi d’Identificació de 
Vials (E.D.I.V) realitzat des de la Regidoria 
d’Obres i Serveis Viaris.

Contracte menor de subministrament, per 
contractar a l’empresa SENYALS BDN, pel 
subministrament de diferents senyals de 
circulació per portar a terme les tasques de 
manteniment de la via pública.

Atorgament de llicències urbanístiques.

Projecte de la portada d’aigües des del 
dipòsit de Corral d’en Cona fins als dipòsits 
existents a les urbanitzacions Mas Trader I 
i II.

Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques, 
que ha de regir l’adjudicació mitjançant 
procediment negociat, tramitació ordinària, 
del contracte de subministrament de 
mobiliari per les dependències del Centre 
Social de Cubelles.

Conveni de col·laboració per la prestació 
de serveis postals i telegràfics entre la 
societat estatal Correos y Telégrafos, S. A., i 
l’Ajuntament de Cubelles.

Contracte menor de serveis per la 
contractació de l’empresa ASSISTÈNCIA 
I GESTIÓ INTEGRAL en concepte 
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes 
de violència.

Contracte menor de subministrament, per 
contractar a l’empresa WASHINGTON 
INTERNACIONAL S.A. pel lloguer 
provisional d’un mòdul per fer les funcions 
de secretaria del Poliesportiu Municipal de 
Cubelles durant un període de dotze mesos, 
des de l’1 de gener fins el 31 de desembre 
de 2008.

Junta de Govern Local
de 8 d’abril de 2008 

DONAR COMPTE

El Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya ha publicat al Diari Oficial 
(DOGC núm. 5095 – 20/03/2008) la 
resolució GAP/798/2008, de 12 de març, de 
distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat, 
integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, any 2008. 

Recepció del comunicat emès per l’Àrea de 
Serveis Generals i Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal del Garraf, amb Registre 

d’Entrada de l’Ajuntament de Cubelles núm. 
2008/4301, de data 03-04-2008.

Recepció del comunicat emès per l’Àrea de 
Coordinació i Govern Local de la Diputació 
de Barcelona, amb Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de Cubelles núm. 2008/4396, 
de data 04-04-2008.

APROVATS

Acta de la Junta de Govern Local de la sessió 
ordinària de data 25 de març de 2008.

Convocatòria del procés selectiu de provisió 
mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça 
d’arquitecte/a, de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe tècnica 
superior, Grup A1, vacant en la plantilla de 
funcionaris d’aquest Ajuntament.

Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques que ha 
de regir l’adjudicació mitjançant procediment 
negociat, tramitació urgent, del contracte de 
consultoria i assistència per la elaboració i 
redacció de l’Inventari general.

Conveni d’adhesió de l’Ajuntament 
de Cubelles al pacte Territorial per al 
desenvolupament local i l’ocupació del 
Garraf 2008-2011.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cubelles i el Consorci de Turisme de 
Catalunya per formar part dels Clubs de 
Producte Turisme Actiu i Turisme Cultural.

Contracte menor de serveis per la 
contractació de l’empresa INTERCLIMA 
PENEDÈS S.L., per la reparació d’una fuita 
de gas al CEIP Vora del Mar.

Contracte menor de subministrament, per 
contractar a l’empresa HERMEX IBÉRICA 
S.A., pel subministrament de 20 cobre 
radiadors de fusta de faig de 75 cm de llarg 
i 9 cobre radiadors de fusta de faig de 100 
cm de llarg.

Contracte menor de consultoria i assistència 
tècnica, per contractar a l’empresa GLOBAL 
DESIGN DEVELOPMENT S.L., per 
l’elaboració del número “0” del nou disseny 
de la revista Ajuntament Informa.

Contracte menor de subministrament, 
per contractar a l’empresa ALGECO 
CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., 
pel lloguer d’un mòdul de salvament a la 
Platja Llarga des del dia 25 de maig i fins el 
13 d’octubre de 2008. 

Atorgament de llicències urbanístiques.

Contracte menor d’obres, per contractar 
a l’empresa OBRES URBANÍSTIQUES 
SEGLE XXI S.L., per la construcció de 5 
passos de vianants elevats, realitzats amb 
aglomerat asfàltic en diferents localitzacions 
del municipi.
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Contracte menor de consultoria i assistència 
tècnica, per contractar a l’empresa 
ESTRATÈGIA LOCAL S.A., per l’elaboració 
d’un estudi d’assessorament del govern 
municipal en matèria d’organització dels 
serveis de l’Ajuntament de Cubelles.

Contracte menor de consultoria i assistència 
tècnica, per contractar a l’empresa 
ESTRATÈGIA LOCAL S.A., per l’elaboració 
d’un estudi de l’estructura municipal actual 
i proposta de millorament estructural de 
l’Ajuntament de Cubelles.

Revisió del preu del contracte de serveis 
per a la neteja de les platges del municipi 
de Cubelles.

Contracte menor de subministrament, 
per contractar a l’empresa SEIDOR 
MICROSISTEMES, pel subministrament 
d’un servidor marca HP DL360 G5 per al 
Servei de Contractació.

Contracte menor d’obres, per contractar a 
l’empresa TENISSINCO, per a la substitució 
del tancament de les pistes de tennis 
núm. 1, 2, 3 i 4, i de la pista poliesportiva 
exterior situades al Poliesportiu Municipal 
de Cubelles.

Projecte de Reforma per a una Nova Llar 
d’Infants municipal al carrer Josep Mestre.

Contracte menor d’obres per la contractació 
de l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I 
COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA S.L., 
pels treballs d’instal·lació de les passarel·les 
a la platja de la Mota de Sant Pere.

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
de 16 d’abril de 2008 

APROVATS

Ratificar el caràcter urgent de la sessió 
i s’aprova per unanimitat dels membres 
presents.

Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que ha de regir l’adjudicació mitjançant 
concurs públic, procediment obert, tràmit 
urgent, del contracte d’obres d’execució del 
projecte per a la portada d’aigües des del 
dipòsit de Corral d’en Cona fins als dipòsits 
existents a Mas Trader II de Cubelles.

Atorgament de llicències urbanístiques.

Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que ha de regir l’adjudicació mitjançant 
concurs públic, procediment obert, tràmit 
urgent, del contracte d’obres d’execució del 
projecte per a la reforma de la Llar d’Infants 
Municipal Cubelles II.

Revisió del Projecte de millora de 
l’accessibilitat a les platges de Cubelles.

Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que ha de regir l’adjudicació mitjançant 
concurs públic, procediment obert, tràmit 
urgent, del contracte d’obres d’execució 
del projecte d’accessibilitat a les platges de 
Cubelles.

Junta de Govern Local
de 22 d’abril de 2008 

DONAR COMPTE

Recepció de l’escrit de la directora dels Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament 
de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, amb registre 
d’entrada de l’Ajuntament de Cubelles núm. 
2008/4662.

Recepció del certificat d’aprovació del 
Ple expedit per la Secretaria del Consell 
Comarcal del Garraf, amb Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament de Cubelles núm. 
2008/4784.

Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
226/2008, 269/2008 i 268/2008.

APROVATS

Acta de la Junta de Govern Local de la 
sessió ordinària de data 8 d’abril de 2008.

Rectificació d’error material en les proves 
selectives per a l’accès mitjançant sistema de 
concurs de mobilitat, de dues places d’agent 
de la Policia Local de Cubelles, vacants en la 
plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, 
de l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, del grup de titulació C2.

Contracte menor de subministrament, 
per contractar a l’empresa PAPYRUS DEL 
GARRAF S.L., pel subministrament de 7.000 
exemplars del Pla de Mandat i sobres

Adhesió formal de l’Ajuntament de Cubelles 
al Conveni de col·laboració en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter 
tributari a les entitats locals subscrit entre 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies. 

Atorgament de llicències urbanístiques.

Plec de Clàusules d’Explotació del servei, el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques que ha 
de regir l’adjudicació mitjançant concurs, 
procediment obert, tramitació urgent, del 
contracte de gestió de servei públic en 
règim de concessió administrativa per al 
servei de la llar d’infants Cubelles II.

Modificació de l’acord pres en la JGL de 
24 de desembre de 2007 en el punt 22.5, 
referent a la  signatura del conveni amb la 

“Fundació Altarriba” per a l’esterilització 
dels gats de carrer. 

Junta de Govern Local
del 13 de maig de 2008 

DONAR COMPTE

De la tramesa a la Diputació de Barcelona 
de les sol·licituds de suport a les polítiques 
públiques locals corresponents a l’oferta 
d’atorgament d’ajuts que la Diputació inclou 
al Catàleg d’activitats i serveis locals del Pla 
de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat” 2008-2011. 

De la interlocutòria dictada a 25 de gener de 
2008 en el Recurs Contenciós Administratiu 
núm. 475/2004.

APROVATS

Acta de la Junta de Govern Local de la 
sessió extraordinària i urgent de data 16 
d’abril de 2008.

Acta de la Junta de Govern Local de la 
sessió ordinària de data 22 d’abril de 2008.

Resolució de les al·legacions presentades 
al Plec de Clàusules Administratives  i 
Tècniques Particulars que ha de regir 
l’adjudicació, mitjançant procediment 
negociat, tràmit ordinari, del contracte 
de consultoria i assistència per la direcció 
d’obra i coordinació de seguretat i salut del 
Projecte del nou pont sobre el riu Foix al 
municipi de Cubelles.

Convocatòria del procés selectiu de 
provisió mitjançant concurs-oposició lliure 
d’una plaça d’arquitecte/a interí/na, de 
l’escala d’administració especial, subescala 
tècnica, classe tècnica superior, Grup A1, 
vacant en la plantilla de funcionaris d’aquest 
Ajuntament.

Convocatòria del procés selectiu de 
provisió mitjançant concurs-oposició lliure 
per  proveir amb caràcter interí una plaça 
de tresorer/a, enquadrada dins l’escala 
d’Administració General, Subescala tècnica, 
classe tècnica superior, classificada en el 
grup A1.

Atorgament de llicències urbanístiques.

Obertura del procediment negociat sense 
publicitat del contracte d’arrendament de 
dues fotocopiadores per diversos serveis 
de  l’Ajuntament de Cubelles.
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VOLUNTAT POLÍTICA

UN ANY DE GOVERN MUNICIPAL

BALANÇ DEL PRIMER ANY

SOS

En l’argot polític d’Iniciativa per Catalunya Verds, sonen 
massa sovint les paraules voluntat política, sobretot en 
aquesta legislatura.

Tots i totes sabem que alguns cops, hi ha coses que es poden arreglar sense necessitat 
d’una gran despesa econòmica i que aporten molt en benefici per a la ciutadania. En 
concret volem parlar del consens unànime de tot el Consistori, a l’hora d’aprovar per 
Ple canviar la ubicació del saló plenari, a l’Hotel d’Entitats, de manera transitòria fins 
a la construcció d’un nou ajuntament.
Ha calgut que passessin 17 anys, des que el 25 de novembre de 1991 s’aprovés la Llei 
d’Accessibilitat, per a què els nostres governants se n’adonessin que la infraestructura 
municipal no acomplia els requisits que menciona la Llei, després que persones 
vinculades a l’associació AMICU es presentaren en un Ple en cadires de rodes, sense 
aconseguir l’objectiu de poder presenciar la sessió in situ.
Ens hem de felicitar per haver reaccionat, és cert, però també és cert que aquesta 
demanda portava reclamant-se força temps. Per a tothom era sabut que les barreres 
arquitectòniques de l’ajuntament impedien el total accés de persones amb problemes 
de mobilitat i hem trigat 17 anys en adoptar una mesura digna d’un procés de 

participació ciutadana per a tothom.
ICV, a l’igual que d’altres partits a l’oposició, ja vam demanar que les sessions plenàries 
es desenvolupessin en millors condicions d’espai, per a poder donar oportunitat 
d’accés a tota la ciutadania, tal i com recull el Reglament de Participació Ciutadana, en 
el seu article 25, punt 2 “Es procurarà que les sessions es desenvolupin en condicions 
suficients d’espai i amb les retransmissions audiovisuals o megafòniques necessàries 
per garantir la publicitat de les deliberacions i de les votacions” . No obstant, tot i 
estar regulat, se’ns va negar, per manca de voluntat política.
En política canvien sovint els nostres governants, i amb ells els projectes i les 
responsabilitats. Però hauria d’haver un denominador comú, el criteri i la sensibilitat 
per fer polítiques de proximitat sense discriminació. Només ens cal seny i, sobretot, 
voluntat política.
Gràcies de nou a l’associació AMICU per la seva labor i per fer-nos veure que anar en 
cadira de rodes no és impediment per seguir denunciant tot allò que no és just.
Ara esperem que el referent, serveixi per tenir voluntat política d’arranjar les barreres 
arquitectòniques que us impedeixen gaudir de Cubelles al 100%.

Tot i les campanyes del “Hay que machacarlos”, sembla que l’actual govern 
municipal governa, és a dir : Treballa per Cubelles. En tan sols un any els vilatans 
i vilatanes han passat de tenir una percepció del “aquí no es fa res” a la de “es 

veuen coses”. Considerant l’estat en que es va trobar l’ajuntament, és tot un èxit. Sens dubte, 
el més difícil va ser poder començar a treballar, amb una organització millorable, poc motivada 
per tan desgavell, i moltes prioritats de tota mena per resoldre.
És un bon moment per fer balanç, deixant de banda “cants de sirena” interessats, mirem l’esforç 
que aquest equip de govern està duent a terme per millorar la qualitat de vida a Cubelles: 
Canvi d’ubicació dels Plens Municipals per fer-los més participatius; Segona Llar d’infants; Llum 
verda al compleix hoteler esportiu de la Mota de Sant Pere; Creació de la figura de Gerent de 
l’ajuntament; Aprovació de l’addenda per la canalització del torrent de Santa Maria; 1,2 milions 
€ del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis) per a Cubelles; Modificació i elaboració de noves 
ordenances; Obres d’urbanització de l’entorn del poliesportiu i l’institut; Aprovació definitiva 
del pont del riu Foix; Traspàs de la recaptació a la Diputació de Barcelona i aflorament de 
més de dos milions € pendents de cobrar ; Trasllat de l’oficina de participació ciutadana i 
millora del servei; Posada al dia dels pressupostos; Aprovació per la Generalitat de la connexió 
de Cubelles a la xarxa d’aigua del Ter-Llobregat; Adjudicació del projecte de connexió a la 
xarxa general d’aigua de Mas Trader I y II; Aprovació del Pla de Mandat; Dotació de recursos 
tècnics per la Brigada Municipal; Compromís de la Generalitat per un nou institut i l’edificació 

definitiva de la tercera escola; Adjudicació del projecte de gespa artificial al camp de futbol; 
Realització de les primeres audiències públiques (pont del Foix, pressupostos i pla de mandat); 
Pavimentació de carrers i arranjament de voreres; Aprovació d’augment de efectius de la 
Policia Local i concurs oposició per la contractació d’un nou inspector i cap de la Policia Local 
de Cubelles; Adjudicació per la construcció de dos naus industrials per la brigada municipal; 
Pràctica finalització del nou CAP per 20.000 habitants; Canvi de model de gestió de la neteja 
i l’enllumenat públic; Adjudicació de la redacció del nou Pla General; Obres d’ampliació del 
cementiri; Negociació dels nous convenis laborals; Etc.
I com a projectes en cartera, citar la creació d’habitatge social, el nou ajuntament, la nova 
biblioteca, el port esportiu i d’altres inclosos en el Pla de Mandat que porten camí de complir-
se integrament. Ben segur que alguns pensaran que es podria haver fet més i millor, però el PSC 
veu que, la roda gira, en bona mida per l’empenta de la confiança dipositada per la població. Per 
primera vegada en molt de temps els vilatans i vilatanes mostren pel carrer la seva satisfacció 
tot i que som conscients que cal multiplicar l’esforç de canvi i transformació i millorar algunes 
actuacions que no han donat el resultat planejat. 
Cubelles està deixant de ser el cul de sac que tots coneixíem. L’agrupació del PSC, vol felicitar 
a tot l’equip de govern i animar-los a seguir en aquesta dinàmica de treball, així com donar les  
gràcies pel suport del conjunt majoritari dels cubelencs i cubellenques.

Tot just ara fa un any que Convergència i Unió vam entrar a governar a 
l’Ajuntament de Cubelles, en coalició amb PSC i ERC. Des d’aleshores 
ençà no ha estat fàcil posar-se a treballar amb les mancances que hi 

havia al municipi. És hora de fer balanç del nostre primer any al capdavant del govern 
municipal.

Efectivament els governs de coalició no són mai fàcils, però de ben segur que la 
cohesió al consistori de Cubelles és sòlida i existeix la mateixa voluntat  de tirar el 
projecte endavant com el primer dia, amb empenta i responsabilitat política per part 
de tots. Tanmateix el resultat d’aquest primers dotze mesos no pot ser sinó positiu i 
prova d’això són tots els canvis estructurals dins del model organitzatiu i de gestió del 
consistori, així com el munt de projectes que estan ja en fase d’aprovació i execució. 
Per tant, durant aquest primer any de mandat, des de Convergència i Unió:

Hem reestructurat el personal de l’Ajuntament, posant en marxa l’OPIC per donar - 
més bon servei al ciutadà.
Hem canviat el model de recaptació i gestió municipal perquè sigui més efectiu.- 
Hem donat preferència als problemes de les persones, sobretot de cara als més - 

petits, oferint-los més activitats infantils, millorant i diversificant les festes per a 
tots. Al mateix temps posem en marxa la segona llar d’infants al municipi donant 
resposta a la gran demanda existent.
Per altra banda, el grup municipal de Convergència i Unió ha donat suport al - 
projecte de pont sobre el riu Foix, com a acte de responsabilitat, donat els continus 
problemes de comunicació entre la Mota de Sant  Pere i el nucli urbà.
Durant aquest any hem aprovat la pavimentació amb gespa artificial del camp de - 
futbol Josep Pons i Ventura, on alhora millorarem les seves instal·lacions.
Per tant hem estudiat, planificat a curt, mig i llarg termini, començant a executar - 
projectes  recollits en el pla  de mandat 2007-2011.
Igualment estem arranjant l’avinguda Onze de Setembre, on passen cada dia molts - 
joves que van a estudiar a l’institut, i l’entrada al Poliesportiu. Per fi s’ha desbloquejat 
i aprovat el complex mixt esportiu-hoteler de la Mota.

En definitiva doncs un govern fort, cohesionat, amb projectes ambiciosos, amb molta 
feina per fer, però que tenim clar el nostre objectiu de servir a les persones gestionant 
de la millor manera el mandat de ser el govern de tots els cubellencs.

Tenemos urgencias, para empezar a pensar de una vez en la 
Sociedad de Cubelles, para dotar a todos nuestros vecinos de 
servicios adecuados a una población que crece, y, al mismo 

tiempo, para que esos servicios permitan a Cubelles crecer, estableciendo por 
ejemplo servicios que impidan que nuestra población joven, enorme activo, tengan 
que irse a estudiar a poblaciones colindantes en esta época de exámenes. Hemos 
pedido en muchas ocasiones la ampliación de horarios de nuestra Biblioteca, la 
creación de más Salas y de más fondos bibliográficos, y la contestación del Equipo 
de gobierno ha sido un despectivo “que estudien en casa”. El PSOE, tan amante del 
encargo a terceras empresas de Informes, debería quizá haber encargado uno que 
analizara la enorme influencia que tiene en la vitalidad de un pueblo la creación y 
fomento de servicios para gente joven.
Tenemos más urgencias, para empezar a proyectar y ejecutar Obras que 
acondicionen, adornen y fomenten la belleza de un pueblo roto, roto por las 
sucesivas gestiones municipales, desastrosas, que todos conocemos, que nos colocan 
en la cola de municipios en cuanto a prestaciones de servicios. Necesitamos un 
puente y necesitamos preservar nuestros entornos naturales. La solución era muy 
fácil, pues bien, de nuevo, la propuesta del PSOE es sí al puente, pero a costa de una 
de las poquitas cosas de las que a fecha de hoy podemos presumir los cubellenses, 

nuestra desembocadura, el hábitat natural de floras y faunas clasificadas. Hagan bien 
las cosas de una vez. Y, por cierto, que esas Obras necesarias vayan más allá de las 
que sean precisas hacer en Cubelles para dotar a Barcelona de agua, ahora, deprisita 
y corriendo, cuando el Partit Popular lleva tiempo proponiendo una acción meditada 
de trasvases.
Otra urgencia, que todo lo anterior se haga con Sensatez. Señores del equipo de 
gobierno, déjense ya de gastos internos estériles, de gastos en gerentes, de gastos en 
Informes, de desvío de dineros de todos nosotros a fomentar iniciativas ideologizadas 
de política general, que no dependen de nosotros. Estimados vecinos, vamos entre 
todos a estudiar los Informes que el gobierno ha encargado a empresas, con el 
correspondiente pago con dinero de todos, vamos a analizar la necesidad de esos 
Informes, la identidad de las empresas beneficiarias, y todo ello, mientras nuestras 
calles siguen con baches y sin el mínimo decoro. Las obras e infraestructuras llegarán 
algún día, cuando a Cubelles llegue el Siglo XXI, cuando a Cubelles llegue un gobierno 
adecuado a los tiempos actuales. Sepan, ya lo saben, que este gobierno necesita un 
Gerente, ya está contratado y puesto a dedo, y además necesita, y por eso encarga 
a terceros, puestos a dedo también, informes sobre el estudio de la estructura 
municipal -¿para qué el Gerente?-, y ahora, bajen a nuestras calles. Juzguen ustedes.
Sociedad, Obras, Sensatez
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TOT S’APROFITA
En dotze mesos, que ja són dies, esperàvem 
veure més aportacions noves per part de 
l’equip de govern. De moment, hem pogut 

constatar que és millor aprofitar que crear. Ens expliquen com a collita pròpia l’execució 
de projectes ja preparats i pressupostats a la legislatura anterior i que ja s’haurien iniciat, 
i alguns d’ells fins i tot acabat, en el tram final de la passada legislatura si totes aquelles 
persones que avui s’omplen la boca de lo bé que ho fan, haguessin votat favorablement 
quan tocava per fer-les possibles. Algún exemple? Que us sembla aquesta llista?

La construcció del Pont sobre el riu Foix (però estudiant l’alternativa per l’Avinguda •	
Onze de Setembre, tal com es va acordar per Ple, és clar).
Urbanització de l’entorn del Poliesportiu .•	
Pavimentació dels carrers Rocacrespa i Gallifa (i la resta de carrers?).•	
Portada d’aigua a Mas Trader II sector.•	
Construcció de les naus per a la brigada d’obres al Polígon Industrial. •	
Pavimentació del Camp de Futbol amb gespa artificial. •	
Canalització del Torrent de Santa Maria (però tal com estava pactat, pagant el 50% •	
l’ACA i la resta entre l’Ajuntament de Vilanova i l’Ajuntament de Cubelles a parts iguals, 
no com ara, amb un sobrecost de 12.000 euros per  a l’Ajuntament de Cubelles).
Complex Mixt Esportiu-Hoteler.•	

Contractació del servei de neteja viària de tot el municipi.•	
Contractació del manteniment de l’enllumenat públic i dels edificis municipals.•	
Portada d’aigua potable de la xarxa de ATLL.•	
La cel·lebració de les Sessions Plenàries al Centre Social, on hi cabés tothom (però •	
tampoc en aixó es va donar suport).

Ara que les medalles se les poden penjar entre ells, estan executant les obres que ells 
mateixos van obstaculitzar i s’estan pagant amb els diners que fa poc més d’un any es van 
cansar de dir i repetir que no es creien que hi fossin (vuit milions d’euros). Curiosament, 
ara que s’han entretingut fent números han estat capaços de trobar la guardiola de 
l’Entesa.
I com que hi ha caler fàcil al calaix, es malbaraten recursos fent actuacions com les del 
Passeig Vilanova, que ni són prioritàries ni les ha demanat ningú, i que de la forma en que 
s’estan portant a terme no agraden ni als veïns (que en cap moment han estat consultats), 
ni als comerciants (que se’n veuen perjudicats).
Esperem que en un futur no gaire llunyà ens sorprenguin amb algun projecte millor i que 
a més el puguin pagar amb els recursos que es generin de la bona gestió de l’equip de 
govern, perquè realment, fins ara, res del que ens mostren ens està resultant innovador.

Nota:  La present edició no recull l’opinió del grup municipal ICb ja que en la data indicada per al
lliurament dels textos aquesta formació no havia lliurat el seu a la redacció d’aquest butlletí

PER A ESQUERRA : UNA QÜESTIÓ D’ORDRE

Entesa per Cubelles - FIC

Quan hem complert un any des de les eleccions del 2007 
hem de mirar enrera per poder fer una valoració objectiva 
de la nostra participació en el Govern. Ha estat un període 

en el que hem hagut de posar els comptadors a zero, pel que fa a les nostres responsabilitats 
de govern i el dia a dia s’ha menjat gran part del temps. 
En seguretat ciutadana: amb els representants dels treballadors hem elaborat les bases per a 
la regularització de la plantilla, convocant les vacants, creant-ne de noves i dotant les existents 
de retribucions salarials més justes; la millora de les condicions professionals i tècniques de la 
Policia, que és la carta de presentació del municipi i la principal receptora de les demandes 
de la població. Aquest compromís amb la plantilla ha de significar un punt de partida per la 
dignificació i establiment definitiu del cos de la Policia Local dotant-lo de capacitat material i 
humana. El nostre ha de significar, per a un municipi com el nostre, un model d’eficiència i res-
posta, preparat per assumir els compromisos que hem adquirit com a municipi, en tasques de 
prevenció, educació i atenció ciutadana i com a implacables defensors de la legalitat. La Policia 
Local té la capacitat humana i la preparació, factors que la converteixen en un model de policia 
de proximitat. El paper del Govern ha de ser el motor de realització d’aquests objectius.
En Salut: estrenarem el nou CAP, que ha d’afrontar els nous reptes d’una forma eficient,  tot 
i que som sabedors que caldran nous professionals. El nou CAP ha de suposar un canvi en 
la gestió de la salut amb l’atenció social i sanitària necessària per a la ciutadania. Donarem 
tot el suport a la direcció del CAP i als professionals des de la col·laboració, afegint-nos a les 
seves demandes. L’àrea de salut de l’Ajuntament desplaçarà professionals al mateix centre per 

treballar al costat dels tècnics sanitaris, reforçant l’atenció. Programes de prevenció i atenció 
sanitària es desenvoluparan conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat. 
En quan al cementiri, l’ampliació serà una realitat, amb sales de vetlla i serveis per atendre als 
difunts i les seves famílies.
En tinença i cura d’animals de companyia: treballem per regularitzar l’atenció i cura dels matei-
xos i fent complir el decret GENCAT 243/1994; en conveni amb la protectora de Torredem-
barra i l’associació Altarriba, pas previ al servei mancomunat d’atenció d’animals abandonats 
Penedès i Garraf.  Al mateix temps seguirem donant suport a aquelles associacions i col·lectius 
que defensin els drets dels animals. Seguirem treballant pel cens de TOTS els animals de com-
panyia, aplicant les ordenances municipals per la cura dels mateixos.
En platges: , 3qm per a l’ús dels ciutadans, neta i accessible els 365 dies de l’any; amb serveis 
de salvament a l’estiu.
En Cooperació: seguirem amb la revista i la Fira de Comerç Just i Solidaritat, com a mitjà de 
sensibilització i comunicació dels projectes dedicats als més necessitats.
ERC també exercirà el seu paper i la seva responsabilitat de govern, a disposició de l’Ajunta-
ment, participant, opinant i prenent decisions. Exigirem responsabilitats  tot el pes de la llei pels 
responsables del desgavell i mala gestió de la hisenda municipal, aclarint finalment les raons 
que van fonamentar l’expulsió d’ERC del govern municipal a l’octubre del 2006, per negar-nos 
a prorrogar el contracte amb el recaptador privat.
Aquests són els nostres compromisos. No defugirem de les nostres responsabilitats, amb ordre 
però sense perdre el nostre objectiu, aconseguir un municipi per gaudir i per viure!
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Telèfons
Urgències
Emergències 112
Policia Local de Cubelles 93 895 01 32
Guàrdia Civil 062 - 93 814 70 50
Policia Nacional 091 - 93 893 25 08
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085 - 93 815 00 80
Ambulàncies 061
Centre d’Atenció Primària 93 895 38 24
Hospital de Sant Antoni 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja 93 814 30 30
ADF Puig d’Àliga 93 895 67 71

Serveis
Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)  93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries)  900 77 00 77
RENFE 93 895 03 53
Taxi Miguel&Montse 609 36 51 53
Taxi Juan Miguel Vera 653 79 98 57
Taxi Miguel Ángel Vera 627 73 20 86
Taxi Sara Sánchez 627 73 20 86
Farmàcia Muntaner (poble)  93 895 07 03
Farmàcia López (platja)  93 895 28 04
Correus 93 895 67 08
Parròquia Santa Maria  93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 93 895 76 84

Municipals
Ajuntament de Cubelles 93 895 03 00
Serveis Tècnics 93 895 78 50
Serveis a les Persones i Pol. d’Igualtat 93 895 24 57
Salut i Cooperació 93 895 63 50
Medi Ambient 93 895 00 15
Festes i Tradicions i Prom. Cultural 93 895 01 47
Poliesportiu Municipal / Esports 93 895 04 25
Joventut / Espai Jove 93 895 78 50
Dinamització Econòmica / SOLC / Consum 93 895 77 77
Biblioteca i Casal de Cultura 93 895 23 87
Jutjat de Pau i Registre Civil 93 895 75 10
Oficina de Turisme (poble)  93 895 25 00
Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Comunicació 93 895 60 41
Ensenyament 93 895 16 02
Servei d’entitats/Centre Social 93 895 75 51

Centres educatius
IES Cubelles 93 895 50 24
CEIP Charlie Rivel 93 895 09 56
CEIP Vora del Mar 93 895 75 15
CEIP Mar i Cel 93 895 25 21
Llar d’Infants “La Draga” 93 895 21 61






