


Sumari

L'Ajuntament Informa
és una publicació municipal de periodicitat bimestral i distri-
bució gratuïta editada per l'Ajuntament de Cubelles a través 
de la regidoria de Participació Ciutadana i Comunicació.
La redacció no comparteix, necessàriament, l'opinió expressa-
da en els articles signats, d’opinió i col·laboracions.
Han col·laborat en aquesta edició: Grups Municipals del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Par-
tit Popular de Catalunya, Iniciativa per Cubelles i l'Entesa per 
Cubelles.

Coordinació: Victor Lora.
Redacció: Roger Montoliu, Àngels Fuster, Marc Machado, 
Josep Lluis Villanueva i Pau Ramon.
Disseny Gràfic: Gràfiques Vilanova 2006, S.C.P.
Fotografies: Departament de Comunicació, Montse Torrado.
Maquetació i Impressió:
Gràfiques Vilanova 2006, S.C.P. - Tel. 93 814 24 23
D.L. B-47769-2003
Més informació:
www.cubelles.cat i a l'emissora municipal Ràdio Cubelles 
(107.5 FM) o www.radiocubelles.cat

Platges en ple
funcionament 1

Entrevista a
Jordi Llompart 6

Torna la unitat en bici
de la Policia 11

Aposta pel comerç
de proximitat 10

Pas endavant del
Port Esportiu 2

Adjudicades les obres
del FEOSL 7

Segona Setmana Jove
de Cubelles 13

Activitats
estiu 2010 4

L’estació millorarà
l’accessibilitat 8

Tot a punt per la
Festa Major petita 5

A punt la nova
escola Mar i Cel 9

Nova programació
de Ràdio Cubelles 15

Plens Municipals 
Juntes de Govern 16

Opinió grups politics 
18

Telèfons Interès 
20

Horari Transport Urbà
21



	 Alcaldia

Les properes setmanes, 
les platges de Cubelles 
s’ompliran de vilatans i 
visitants que s’aproparan 
per gaudir de les magní-
fiques instal·lacions cos-
taneres que oferim. Unes 
platges netes, segures i 
cada cop més accessibles, 
són el gran atractiu turístic 
que la nostra vila ofereix 
a les persones que aprofi-
ten aquests mesos per fer 
unes merescudes vacan-
ces. Això ho completarem 
amb un extens i important 
programa d’activitats fes-
tives, culturals, socials i 
esportives, que conviden a 
tothom a sortir al carrer i 
gaudir de l’espai públic.

Enguany iniciem la tempo-
rada amb els deures fets. 
Hem reubicat els equipa-
ments sanitaris i els serveis 
públics de la platja Llarga, 
com ens van comprometre 
públicament a fer, perquè 
l’ús i el gaudi dels nostres 
veïns i visitants no xoqui 
frontalment amb les ne-
cessitats dels nostres co-
merciants i restauradors, 
especialment en aquests 
moments de crisi. Hem 

reforçat el servei de salva-
ment marítim, a través del 
contracte de serveis que te-
nim amb l’empresa Resca-
tadores. Aquests, un estiu 
més, combinaran la seva 
tasca de vigilància i infor-
mació amb l’entreteniment 
i formació dels nostres in-
fants, a través dels tallers 
del Joves Rescatadors, que 
tan bona acollida ha tingut 
entre les persones, tant de 
Cubelles com de fora, que 
utilitzen els nostres serveis 
costaners.

L’any passat, les platges 
de Cubelles van registrar 
puntes de visitants es-
pectaculars. Aquestes són 
unes xifres que es preveu 
siguin superades aquests 
estiu. Els bons accessos 
a les platges de Cubelles, 
la facilitat per trobar esta-
cionament a prop, les ac-
tivitats que es programen, 
els serveis que s’oferei-
xen... Tot ajuda a que les 
nostres platges rebin un 
gran número de visitants 
i que gaudeixin d’un dia 
sencer al nostre municipi. 
Un atractiu que fa que els 
nostres comerços, els res-

taurants i la resta de ser-
veis tinguin un moviment 
que ajudi, en aquests mo-
ment de crisi, a reactivar 
les economies familiars. 

Seguirem apostant per la 
millora i la cura de les nos-
tres platges, però també 
del seu entorn. Per això, 
quan els darrers banyis-
tes d’enguany recullin les 
tovalloles, volem renovar 
tot el passeig Marítim de 
la platja Llarga. Una zona 
que ha quedat obsoleta 
per la manca d’inversió i 
renovació que hem de mi-
llorar, perquè és una de 
les nostres façanes i la car-
ta de presentació de la vila 
per a moltes persones que 
ens visiten.

Que passeu un bon estiu.

Nota: Els continguts de la 
present edició de l’Ajunta-
ment Informa estan ajus-
tats a la composició mu-
nicipal en el moment de 
tancament de l’edició (7 
de juny).

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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“L’any passat, les platges 
de Cubelles van registrar 
puntes de visitants 
espectaculars“

Platges en ple
funcionament



Dossier

L’inici de les obres de cons-
trucció del Port Esportiu de 
Cubelles està més a prop. Les 
negociacions que el Govern 
municipal ha portat al llarg 
de tota la legislatura amb els 
organismes competents per 
a la seva aprovació, estan a 
punt de donar els seus fruits 
com demostra que el Ple mu-
nicipal aprovés provisional-
ment, el passat 19 d’abril, el 
Pla Especial Urbanístic (PEU 
d’ara endavant) que ha de 
desenvolupar el sistema por-
tuari al municipi.

Es tracta d’un document en 
el qual es recullen els aspec-
tes bàsics perquè es pugui 
desenvolupar un projecte del 
que fa gairebé una dècada 
que se’n parla. Aquest Pla ha 
d’incloure les mesures i les 
previsions necessàries per a 
garantir el funcionament efi-
caç de la zona de servei por-
tuari, el seu desenvolupament 
futur, la seva connexió amb 
la xarxa de transports terres-
tres i la cobertura adequada 
de la demanda de serveis 

portuaris respectant els cri-
teris mediambientals. A més, 
es redacta d’acord amb les 
determinacions del vigent Pla 
de Ports de Catalunya, que es 
va actualitzar per al període 
2006 – 2015. Precisament, 
el Pla de Ports inclou el Port 
Esportiu de Cubelles dins del 
sector portuari centre.

Consideracions tècniques

El projecte del Port Espor-
tiu de Cubelles avarca uns 
125.790 m2, corresponent 
a la superfície de terra for-
mada per l’àrea de marina, 
l’àrea tècnica i l’àrea turística 
(62.665 m2) i la zona marí-
tima de molls (63.125 m2) i 
contempla 543 amarres per 
a embarcacions nàutiques 
de diferents dimensions en 
un espai de més de 23.000 
m2. D’aquests amarres, la 
majoria, 436, correspondri-
en a embarcacions petites i 
mitjanes (entre 8 i 12 metres 
d’eslora) i la resta a embarca-
cions superiors als 15 metres 
d’eslora (107).

El port es construirà dins 
l’actual dàrsena existent, de 
manera que es protegeixi la 
flota amarrada en dies d’epi-
sodis de temporal, i donarà 
una especial importància a la 
flota de petites dimensions, 
a través d’una marina seca, i 
als usos comercials i de res-
tauració, com a element de 
dinamització turística de qua-
litat. Igualment, es contempla 
la convivència entre la instal-
lació portuària i la captació 
del cabal de refrigeració per 
a la Tèrmica.

Un dels aspectes dinamitza-
dors del projecte és la com-
patibilitat de tota aquesta 
activitat econòmica amb una 
activitat esportiva, especial-
ment dirigida a l’esport base 
de la nàutica. A l’àrea de ma-
rina hi ha l’edifici de Capita-
nia, element concebut per tal 
de ser el centre neuràlgic de 
l’activitat portuària. Aquest 
àmbit contempla un local 
social de serveis de l’Ajun-
tament, mòduls de dutxes 
i vestuaris, els locals de les 

empreses de serveis nàutics, 
tant comercials com industri-
als, i una zona d’aparcament 
exclusiu (3.660 m2). L’àrea 
tècnica està situada al límit 
de llevant, on l’accés de les 
embarcacions per terra o per 
mar través del canal no inter-
fereix amb el funcionament de 
la resta de la dàrsena espor-
tiva, i que inclou una marina 
seca amb comunicació directa 
amb l’aigua (1.872 m2), i un 
varador (11.336 m2). 

Finalment, l’àrea turística 
ocupa la zona de ponent. 
Les edificacions comercials 
es projecten entre la platja i 
el port, aprofitant els atrac-
tius de la dàrsena esporti-
va, i expressament al costat 
dels amarradors destinats a 
les embarcacions en trànsit. 
Darrera dels edificis comer-
cials hi ha la zona d’aparca-
ment de vehicles privats de 
les instal·lacions turístiques. 
Al llarg de tota la façana ma-
rítima es plantaran arbres i 
palmeres que donin ombra. 
En total la infraestructura dis-
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Pas endavant del Port 
Esportiu de Cubelles
El Ple aprova el Pla Especial Urbanístic que regularà la futura infraestructura

Imatge aèria de la dàrsena del Port Esportiu



posarà per a accessos, viali-
tat i aparcament 34.371,5m2, 
dels qual l’aparcament ocupa 
5.455,75m2, el que permet 
ordenar un total de 436 pla-
ces.

Procés administratiu

El procés de construcció del 
Port Esportiu de Cubelles ar-
renca el setembre de 2002, 
quan el Ple de l’Ajuntament 
de Cubelles aprova la cons-
titució d’una comissió d’es-
tudi de la viabilitat de la 
construcció d’un equipament 
d’aquest tipus a la dàrse-
na de Cubelles. La proposta 
estava condicionada, entre 
d’altres, per la concessió que 
la Central Tèrmica tenia de la 
zona, d’on recull l’aigua per 
a la refrigeració dels seus cir-
cuïts. El febrer de 2003 en-
tra en escena l’empresa Grup 
Marítim Metropolità, que ges-
tiona, entre d’altres, el Port 
de Santa Cristina d’Aro (Gi-
rona) i Port Ginesta (Sitges). 
Aquesta organització va sol-
licitar davant el Departament 
de Política Territorial i Obres 
Públiques la concessió admi-
nistrativa per a la construcció 
i explotació d’una dàrsena 
esportiva i d’esbarjo al Port 
de Cubelles, alhora que apor-
ta el projecte bàsic redactat 
per Manuel Messeguer i l’es-
tudi d’impacte ambiental cor-
responent.

Paral·lelament, el Ple munici-
pal segueix el seu tràmit i el 
març de 2003 aprova la me-
mòria justificativa del Port, 
com a resultat dels treballs 
de la comissió que estudi-
ava la viabilitat de la seva 
implantació. Però l’agost de 
2004 les dues propostes van 
confluir i Ajuntament i Grup 
Marítim Metropolità van sig-
nar un conveni pel qual l’em-
presa seria l’encarregada de 
sol·licitar la concessió admi-
nistrativa a la Generalitat, a 
partir de la concessió de la 
qual el Consistori rebria gra-
tuïtament un 5% del capital 
social de l’empresa mixta que 
es constituís. Un capital soci-
al que es xifrava llavors en 1 
milió d’euros. La participació 
municipal, a més, es veuria 
incrementada fins al 20% en 
el moment d’entrar en fun-
cionament la infraestructura 
portuària, a més de disposar 
d’un equipament de 250 m² 
per a usos municipals. Amb 
aquest conveni sobre la taula, 
empresa i Consistori van pre-
sentar el projecte bàsic a la 
ciutadania el febrer de 2004, 
en un multitudinari acte al Ci-
nema Mediterrani.

Ja en aquell mateix moment 
el Govern va aprovar inicial-
ment el Pla Especial Urbanís-
tic (PEU) del Port Esportiu de 
Cubelles, en base al qual el 
novembre de 2006, en el marc 

del Saló Nàutic de Barcelona, 
es va presentar públicament 
el projecte de l’equipament 
portuari, amb la presència 
del conseller Manel Nadal, 
responsables municipals i de 
l’empresa Grup Marítim Me-
tropolità. Diversos problemes 
i canvis normatius van anar 
retardant l’autorització de la 
concessió administrativa, i el 
regidor d’Urbanisme i Plane-
jament, Miguel Ángel López, 
es va reunir amb els respon-
sables del Ministeri de Medi 
Ambient a Madrid i amb els 
de Ports de la Generalitat de 
Catalunya per tal de desenca-
llar la tramitació administrati-
va del projecte. 

Endesa renuncia 

El procés va estar gairebé atu-
rat fins que el mes de maig 
de 2008 la Demarcació de 
Costes de Catalunya comuni-
ca a l’Ajuntament de Cubelles 
la renúncia d’Endesa Genera-
ción SAU a la concessió per 
poder separar, per una ban-
da, els drets sobre la dàrsena 
esportiva –a la que renuncia- 
i de l’altre la de la captació 
d’aigües per a la refrigeració 
de la Central Tèrmica –que 
manté-. Una concessió ator-
gada inicialment l’any 1974 i 
que obligava a la Tèrmica a 
construir la dàrsena esporti-
va i cedir-la posteriorment a 
l’Ajuntament. Aquest acord 

es va revisar l’any 1997 quan, 
a canvi de perdonar el deute 
que el Consistori tenia amb 
Endesa per la factura de l’en-
llumenat públic, el municipi 
va renunciar a aquesta cons-
trucció. 

Aquest era un dels tràmits 
clau per desencallar tot el 
procés urbanístic. Davant la 
importància que per al PEU 
Port de Cubelles tenia aques-
ta renúncia, juntament als 
canvis normatius des de l’an-
terior aprovació inicial (juny 
2005), el Govern cubellenc 
va encarregar una revisió del 
document, que es va aprovar 
inicialment novament de for-
ma inicial el juliol de 2008. 
Després dels corresponents 
períodes d’exposició pública 
i la incorporació de les pres-
cripcions realitzades durant el 
període d’informació pública i 
consulta amb els informes fa-
vorables de la Direcció Gene-
ral de Ports, de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, de la 
Direcció General de Comerç, 
de la Demarcació de Costes 
del Ministeri de Medi Ambi-
ent, dels Serveis Territorials 
de Medi Ambient de Barcelo-
na, de Sorea, de la Direcció 
General de Pesca i Acció Ma-
rítima, l’empresa redactora va 
presentar el passat mes de 
març el document definitiu 
per a l’aprovació provisional. 
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Plànol del futur Port Esportiu
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Les platges de Cubelles –Llar-
ga i Mota de Sant Pere- tor-
nen a posar-se en funciona-
ment per rebre la ciutadania 
i visitants que en fan us. La 
bandera blava de la platja 
Llarga i el segell de qualitat 
turística SICTED de la platja 
Llarga i la de la Mota de Sant 
Pere acrediten la qualitat del 
nostre litoral, molt apreciat 
pels usuaris i usuàries.

Un dels serveis més ben va-
lorats és el de salvament 
marítim, que des de fa anys 
gestiona l’empresa canària 
Rescatadores SL. Des del 12 
de juny, i fins el 12 de setem-
bre, ofereixen un servei diari 
de socorrisme i primers auxi-
lis a les platges Llarga i de 
la Mota. A més, el primer cap 
de setmana de juny i el tercer 
de setembre, els socorristes 
també vigilen amb una plan-
tilla de 21 persones. Aquests 
estiu disposaran d’un vehi-

cle 4x4 per desplaçar-se per 
l’interior de les platges i una 
moto aquàtica per fer el se-
guiment des de primera línia 
de mar, que sumen a l’ampli 
material format per desfibril-
ladors, equips d’oxigenoterà-
pia, taules i tubs de rescat, 
lliteres d’immobilització espi-
nal, farmacioles fixes i mòbils 
i cadires amfíbies.

Enguany el mòdul de socors 
de la platja Llarga s’ha ubicat 
a la confluència de l’avingu-
da Mediterrani i el passeig 
Marítim i s’ha substituït el 
mòdul de lavabos per uns 
d’individuals. A la platja de 
la Mota es manté la ubica-
ció del mòdul de salvament 
i s’hi ubica el mòdul de la-
vabos que fins ara estava a 
la platja Llarga. Finalment, 
s’han renovat els tres pals 
de bandera. Els elements que 
garanteixen l’accessibilitat a 
les platges (passarel·les) i els 

serveis (dutxes i rentapeus) i 
el mobiliari urbà (papereres 
de reciclatge i altres) ja estan 
instal·lats i a ple rendiment.

Activitats a les platges

Com cada estiu, les regidori-
es de Dinamització Econòmi-
ca, Turisme i Infància i Joven-
tut han programat activitats 
dirigides a tots els públics, 
que es complementen amb el 
programa Joves Rescatadors, 
adreçat a la formació de jo-
ves socorristes. Aquesta ac-
tivitat, que fan els monitors 
de l’empresa de salvament i 
socorrisme, tindrà lloc a les 
dues platges on hi ha aquest 
servei els mesos de juliol i 
agost.

Pel que fa a les activitats del 
programa Esplatja’t i al de la 
regidoria d’Infància i Joven-
tut, s’ofereixen activitats de 
ioga, aeròbic, esplais, tallers, 

formació, idiomes i activitats 
esportives (tennis, futbol, 
bàsquet, vela, submarinisme, 
dansa...). Per consultar el 
programa complert us podeu 
adreçar a les oficines de turis-
me i al web municipal (www.
cubelles.cat).

Neteja

Des del l’1 de juny, i fins el 
30 de setembre, les platges 
de Cubelles reben diàriament 
un tractament de neteja i 
adequació. Els treballs de 
garbellat de sorra, que diàri-
ament fa l’empresa CESPA de 
les 23 hores a les 7 del matí, 
deixen la sorra a punt perquè 
els usuaris en gaudeixin ple-
nament. També cada dia, de 
les 6 a les 13 h. es buiden 
papereres i es fa un repàs de 
neteja i recollida de brossa 
en totes les platges i la zona 
de picnic de la desembocadu-
ra del riu Foix.

Comença l’activitat
d’estiu a les platges
La Mota obté el segell SICTED i la Llarga reedita la bandera blava

Informa

La platja Llarga de Cubelles
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Informa

La commemoració dels 110 
anys del Cor l’Espiga centra 
el programa d’actes de la 
Festa Petita 2010. Una ex-
posició fotogràfica (del 2 al 
31 de juliol) i la reedició del 
primer concert de la Coral a 
la plaça del Castell (30 de ju-
liol), centre els actes que or-
ganitzen l’entitat i la regido-
ria de Festes i Tradicions per 
celebrar aquest aniversari.

Tot i això, el programa man-
té els actes més tradicionals 
de la festa en honor a Sant 
Adbon i Sant Senent, com la 
missa solemne, el correfoc i el 
sopar de germanor (30 de ju-
liol) o la Trobada de Gegants 
(1 d’agost). En el cas del cor-
refoc, la sortida es farà a les 
21.30 h., per evitar coincidir 

amb el concert del Cor l’Es-
piga, i el tradicional sopar de 
les barbacoes a la plaça del 
Centre Social serà amenitzat 
per l’orquestra Revolution.

Enguany s’ha incrementat 
la participació d’entitats en 
l’organització d’actes per a 
la festa petita. Així, la penya 
Els Macarrons organitzen un 
curs de Salsa (24 de juliol), el 
Motoclub Cubelles avança la 
celebració de la seva tradicio-
nal baixada d’andròmines (31 
de juliol), Fauna de Cubelles 
organitza una caminada noc-
turna fins a Coma-rruga (31 
de juliol) i el Club Marítim Cu-
belles celebra el Campionat 
de Catalunya de Patí a Vela 
sènior i júnior (31 de juliol i 
1 d’agost).

Tornen els actes
de la Festa Petita
El Cor l’Espiga commemora els 110 anys

Del 2 al 31 de juliol
A la sala d’exposicions del Centre Social, exposició de foto-
grafies “110 anys del Cor l’Espiga de Cubelles”, del 2 al 31 de 
juliol de 2010. Inauguració el 2 de juliol a les 20h.

24 i 25 de juliol
En aigües de Cubelles, Regates – Trofeu Construcciones Vega 
Cubelles per a les classes d’embarcacions Optimist, Patí de 
Vela Sènior i Patí de Vela Júnior. Organitza: Club Marítim Cu-
belles.

Dissabte, 24 de juliol 
A les 19h. a la pl. del Mercat, 2a Cursa Popular de mun-
tanya Puig de Tiula. Informació: http://www.activatcubelles.
blogspot.com i www.xterrarun.net. Inscripció limitada.

A partir de les 20h. a la pl. Pere Quart, Curs d’iniciació a la 
salsa. Organitza: Penya Els Macarrons.

Divendres, 30 de juliol 
A les 11h., a l’església de Santa Maria de Cubelles, Missa So-
lemne,  concelebrada amb els sacerdots de parròquies veïnes 
en honor dels sants patrons de la Vila, Sant Abdon i Sant 
Senén, l’assistència de les autoritats i  la participació del Cor 
l’Espiga de Cubelles.

A les 19.30h. a la pl. del Castell, Concert commemoratiu dels 
110è aniversari del Cor l’Espiga de Cubelles i  inauguració 
d’una placa commemorativa.

A  les 21h. a la plaça de la Vila, concentració del correfoc 
amb la participació de les colles de foc de l’ABPC i colles 
convidades.
A  les 21.30h. inici del Correfoc. A continuació a la plaça del 
Centre Social, Sopar de germanor i ball amb l’orquestra Re-
volution.

31 de juliol i 1 d’agost
En aigües de Cubelles, Regates – Campionat de Catalunya per 
equips de Club de Patí de Vela Sènior i Patí de Vela Júnior. 
Organitza: Club Marítim Cubelles.

Dissabte, 31 de juliol
A 18h. al carrer Sebastià Puig i carrer Nou, 4a Baixada d’An-
dròmines i 1a baixada de Patinets.
A  19h. a la plaça Pere Quart, Animació infantil amb festa de 
l’escuma.
A les 21h. Caminada nocturna des de Cubelles fins a Coma-
rruga. Organitza: Fauna de Cubelles. www.faunadecubelles.
com i tel. 699 861 800.

Diumenge, 1 d’agost 

A les 18.30h. a la pl. dels Pobles d’Espanya, XXVI Trobada de 
Gegants. Tot seguit al C. Joan Roig i Piera sopar de germanor. 
Venda de tiquets: Centre Social.
A les 22.30h. de la nit a la plaça del Centre Social, havaneres 
amb el grup A tota Vela.

Programa
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“Mantinc l’ànima dels 
inicis a Ràdio Cubelles”
Jordi Llompart – Productor i director de “Viatge màgic a Àfrica”

Com sorgeix la iniciativa de 
rodar una pel·lícula íntegra-
ment en 3D?

La productora Orbitamax que 
vaig crear fa deu anys es dedi-
ca a realitzar productes audio-
visuals de gran format -vam fer 
la primera pel·lícula per a cine-
mes Imax, Misteris del Nil- i fa 
quatre anys vam decidir donar 
un salt i passar a fer 3D.

Què explica Viatge màgic a 
Àfrica?

És un conte fet pel·lícula que 
pretén transmetre il·lusió 
i màgia als nens i crec que 
ho aconseguim per la seva 
singularitat. És una pel·lícula 
molt especial tant per raons 
tècniques com creatives per 
fer disfrutar als nens i als 
grans que s’hi senten.

Hi apareixen actors i actrius de 
reconegut prestigi professional. 
Com ha estat l’experiència?

És la primera vegada que faig 
ficció i, per tant, el primer 
cop que he hagut de selec-
cionar actors. Els seus pa-
pers no són molt llargs, però 
sí intensos. Hi ha la Leonor 
Watling, la Verònica Blume, 
l’Adrià Collado... Tot i això, 
el pes de l’acció recau en els 
nens de Namíbia juntament 
amb els animals amb els que 
interaccionen. 

Com varia la narració d’una 
història de 2D a 3D?

Varia en algunes coses com 
el ritme d’editatge, certs mo-
viments de càmera... En 3D 
es pot fer tot però hi ha co-
ses que queden millor que 
d’altres. L’efecte immersiu en 
la pantalla de cinema en 3D 
és molt potent i la percepció 
visual és diferent podent ar-

ribar a fatigar la vista o ma-
rejar-te i, per tant, cal ser-ne 
conscient.

S’han interessat per la teva 
pel·lícula altres directors o 
productors que volen apostar 
pel 3D?

Sí. Des de fa un any i mig han 
trucat i han vingut a pregun-
tar per la nostra experiència. A 
més he participat en diversos 
fòrums i conferències. Hi ha 
molta gent interessada en en-
dinsar-se en projectes en 3D.

Quan t’adones de la repercus-
sió del primer film europeu en 
3D?

Teníem clar que l’aposta pel 
3D era bona. Volíem fer un 
conte universal i que fos una 
bona pel·lícula, i crec que ho 
hem aconseguit.

Films com Avatar ajuden a po-
pularitzar el 3D o són massa 
competència per produccions 
més petites?

Les dues coses. El 3D s’ha 
popularitzat moltíssim per 
l’eclosió d’Avatar, però d’al-
tra banda per la producció 
independent és posar el llistó 
molt alt. Hi ha poques sales 
adaptades i és difícil que es 
projectin més de tres pel-
lícules en 3D a la vegada, i 
les sales van a buscar cavalls 
guanyadors, pel·lícules amb 
una gran campanya de pro-
moció. Per exemple, Viatge 
màgic a Àfrica és 35 vegades 
més barata que Avatar.

Vas començar la teva carrera 
a Ràdio Cubelles, vas encap-
çalar el TN de TV3 i ara ets el 
primer director i productor 
europeu en 3D. Com et defi-
neixes professionalment?

Segueixo amb ànima de peri-

odista, explorar per descobrir 
coses noves i comunicar-les. 
Ho vaig començar fent a Rà-
dio Cubelles amb el meu pri-
mer contracte professional i 
la meva carrera ha passat per 
tot. Ara la faceta de produc-
tor i director és una evolució 
més en la meva carrera que 
sempre duu la llavor de peri-
odista i comunicador.

Quin record guardes de Ràdio 
Cubelles?

Un record molt maco. Ràdio 
Cubelles la van fundar un 
grup d’amics entre els que 
m’hi comptava, ja que jo vaig 
passar la meva infància a Cu-
belles i després hi vaig seguir 
venint com a estiuejant. Jo ja 
estudiava periodisme i van 
ser unes pràctiques boníssi-
mes en un moment històric 
de llibertat a tots nivells.

També vas participar en la 
celebració dels 25 anys i vas 
rebre el I Micròfon d’Or de Rà-
dio Cubelles.

Sí, em va sorprendre el guar-
dó i alhora em va fer molta 
il·lusió per retrobar-me amb 
molts amics i veure com la 
iniciativa d’aquells amics ha 
quallat i segueix viva després 
de tants anys. 

Cap on ha de seguir Ràdio Cu-
belles i la comunicació local?

Ha de seguir sent motor d’in-
formació i cultura. En l’àmbit 
de la comunicació local hem 
de fer que la gent es senti 
partícip i abandoni l’aïlla-
ment personal per implicar-
se en una vida més social i 
que reverteixi en benefici de 
tothom.

Perfil
Jordi Llompart i Mallor-
quès (Barcelona, 1962) 
va passar la seva infàn-
cia i adolescència a Cu-
belles. Va formar part del 
grup que va fundar Ràdio 
Cubelles, de la que en va 
ser director l’any 1983. 
Llicenciat en Periodisme, 
va ser editor, presenta-
dor i responsable dels 
serveis informatius de 
Ràdio Avui-Cadena 13. 
Posteriorment va dirigir 
el Telenotícies i diversos 
programes informatius a 
Televisió de Catalunya. 
En premsa escrita ha col-
laborat amb el diari AVUI, 
La Vanguardia, i la revis-
ta Tiempo, entre d’altres.

A meitats dels anys 90 va 
dirigir el projecte L’oblit 
del passat, una sèrie do-
cumental de programes 
sobre la conservació del 
Patrimoni Cultural de la 
Humanitat.  L’any 2000 
funda la productora Or-
bita Max, amb la que re-
alitza sèries i pel·lícules 
documentals com Asha, 
la filla del Ganges, Miste-
ris del Nil. El passat mes 
de febrer estrena el pri-
mer film europeu en 3D, 
Viatge màgic a Àfrica.

Jordi Llompart

Pregunta
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L’Ajuntament de Cubelles ha 
adjudicat definitivament els 
contractes de les actuacions 
que portarà a terme enguany 
a través del Fons Estatal 
d’Ocupació i Sostenibilitat 
Local (FEOSL).

Les empreses contractades 
són les següents:

*Sistema d’informació geogrà-
fica (GIS) a l’empresa ABS In-
formàtica S.L., per import total 
de 49.840,84 € IVA inclòs.

*Construcció d’una sala so-
ciocultural a l’empresa Ima-
ga Proyectos y Construccio-
nes S.A., per import total de 
926.119,08 € IVA inclòs.

*Disseny, desenvolupament i 
implantació d’una seu elec-
trònica per l’Ajuntament de 
Cubelles a l’empresa ABS In-
formàtica S.L., per import total 
de 88.889,40 € IVA inclòs.

*Contracte d’obres d’execu-
ció del projecte de construc-
ció d’un Skate Park a l’em-

presa Obres i Construccions 
Ocife 75 S.L., per import de 
114.027,07 € sense IVA.

*Instal·lació d’un ascensor a 
l’edifici municipal destinat als 
serveis tècnics municipals a 
l’empresa Ascensores Gal·lo 
SLU per import de 57.809,99 
€ IVA inclòs

El pressupost municipal per 
l’any 2010 va aprovar-se defi-
nitivament en el transcurs del 
Ple extraordinari del passat 4 
de maig. Un cop resoltes les 
al·legacions presentades per 
l’oposició, els vots favorables 
de l’equip de govern (PSC, 
CiU i ERC) van permetre do-
nar suport al text econòmic 
que ha de regir els ingressos 
i de les despeses municipals.

La interventora municipal va 
argumentar que “la normati-
va ha estat respectada en el 
tràmit d’aquest pressupost”. 
En quant al no compliment 

de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la intervento-
ra va recordar que “cal apro-
var un pla econòmic financer 
en el termini màxim de tres 
mesos des de l’aprovació del 
pressupost”, a la qual cosa 
es va comprometre el govern 
municipal. Igualment, la inter-
ventora va recordar que els 
ingressos a través d’una ope-
ració financera “és un dels re-
cursos recollits a la normativa 
reguladora de les hisendes 
locals”, mentre que el fet que 
la ràtio d’endeutament arribi 
al 77% “no incompleix cap 
normativa”, ja que el sostre 

en aquest sentit es situa en 
el 110%. Finalment, el regidor 
d’Hisenda, Xavier Grau, va 
afirmar amb rotunditat que el 
pressupost “no vulnera la le-
galitat vigent, i molt menys la 
Constitució espanyola”.

Inversions 2010 

La rectificació del reial Decret–
Llei 8/2010, de mesures extra-
ordinàries per a la reducció del 
dèficit públic, permetrà que el 
Govern de Cubelles pugui exe-
cutar les inversions previstes 
al pressupost 2010 mitjançant 
la formalització d’una opera-
ció creditícia. La nova redac-

ció del decret endarrereix la 
prohibició de les administra-
cions locals de finançar-se a 
través del crèdit a llarg termi-
ni “a partir del 1 de gener de 
2011 i fins el 31 de desembre 
de 2011”. El regidor d’Hisen-
da de l’Ajuntament de Cube-
lles, Xavier Grau explicava que 
aquesta decisió “garanteix 
poder complir el pressupost” 
i permetrà tirar endavant les 
inversions previstes al pressu-
post com l’adequació del nucli 
antic, la reforma del cementiri, 
la millora del passeig Marítim 
o la biblioteca municipal, en-
tre moltes altres.

El pressupost 2010
aprovat definitivament

El Govern adjudica
els projectes del FEOSL

Obras de la sala sociocultural de l’escola Charlie Rivel
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Adif invertirà 3,5 milions d’eu-
ros en les obres de millora de 
l’accessibilitat de l’estació, 
pertanyent a la línia R2 sud 
de rodalies. El projecte va 
ser presentat a representants 
veïnals per part del president 
d’Adif, Antonio González, en 
presència del director general 
de la SEITT (Societat Estatal 
d’Infraestructures del Trans-
port Terrestre), el delegat 
del Govern a Catalunya, Joan 
Rangel, i l’Alcaldessa de Cu-
belles, Maria Lluïsa Romero.

El projecte, que s’ha divi-
dit en dues fases, suposarà 
l’adequació de l’estació per 
eliminar les barreres arqui-
tectòniques i dotar-la dels 
màxims paràmetres de mo-
dernitat, seguretat i confort. 
La primera, que es troba en 
execució i es preveu finalitzar 
abans de l’agost, comprèn el 
recrescut de les andanes, amb 
un pressupost de 593.608 
euros. La segona, que inclou 
la remodelació de l’actual pas 
inferior, la creació d’un nou 
pas inferior urbà i la reforma 
de l’edifici de viatgers, entre 

altres actuacions, té un pres-
supost de 2.941.092 euros i 
podria estar enllestida en el 
primer semestre de 2011. 

Millora de l’accessibilitat

L’actual pas inferior, que té 
un accés urbà, serà remode-
lat per a convertir-lo en pas 
exclusiu per als viatgers de 
l’estació. A més, s’instal·larà 
un ascensor per andana que 
permeti el seu ús per  perso-
nes amb discapacitat. També 
s’executarà el recrescut del 
nivell de les andanes fins as-
solir  una alçada de 68 cm 
respecte a la cota de carril 
en una longitud de 200 m, el 
que facilitarà als clients del 
ferrocarril un accés als trens 
més segur i còmode.

D’igual forma, es millorarà 
l’accessibilitat a persones 
amb discapacitat visual mit-
jançant la col·locació de pavi-
ment amb relleu diferenciat i 
una banda de seguretat lumi-
niscent i antilliscant. A més, 
es col·locarà un paviment es-
pecial per als encaminaments 
des de l’extrem de l’andana 

i l’edifici de viatgers fins els 
ascensors.

Augment de la seguretat

S’executarà un nou pas inferi-
or per a ús ciutadà al que es 
dotarà de rampes, per al seu 
ús per persones amb disca-
pacitat, i d’escales fixes. Amb 
l’eliminació dels accessos ur-
bans a l’actual pas inferior i 
l’andana lateral, es millorarà 
la seguretat del recinte ferro-
viari i s’augmentarà la quali-
tat del servei prestat.

Posteriorment, es realitza-
rà el tancament de l’estació 
mitjançant  tanques i se cre-
arà un accés específic per a 
vehicles d’emergència fins 
l’andana principal. També es 
realitzaran obres de caràcter 
complementari en l’edifici de 
viatgers, que inclouran noves 
instal·lacions de protecció 
contra incendis, climatització, 
electricitat i il·luminació, fon-
taneria i sanejament, així com 
la preinstal·lació per a circuit 
tancat de televisió, megafo-
nia i seguretat. De la mateixa 
forma, s’instal·laran també 
noves marquesines a cada 

andana, fins a completar 80 
metres lineals.

L’edifici de viatgers serà objec-
te igualment de remodelació en 
aquest projecte. Es reordenaran 
les superfícies de la planta baixa 
i, a més, es rehabilitaran i saneja-
ran les instal·lacions, les cobertes, 
les façanes i els elements estruc-
turals. Les edificacions annexes 
existents seran enderrocades.

Finalment, s’adequarà la ur-
banització de l’entorn im-
mediat a l’accés de l’estació 
amb l’ordenació de l’aparca-
ment situat davant l’edifici de 
l’estació, que disposarà de 
places per a persones amb 
discapacitat, bicicletes, taxis i 
estacionament momentani de 
vehicles. Com a conseqüèn-
cia, es realitzarà una nova  
distribució de la il·luminació 
de l’estació i es col·locaran 
noves lluminàries.

A més, i responent a una pe-
tició expressada per l’Alcal-
dessa, el president d’Adif s’ha 
compromès a arranjar i millo-
rar l’aparcament de vehicles 
que hi ha al costat de l’esta-
ció, actualment sense asfaltar.

L’estació de trens
millorarà l’accés
Adif es compromet a millorar l’aparcament de vehicles

L’Alcaldessa i el delegat del Govern presenten les obres amb responsables d’ADIF
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Lliurament de diplomes 
de ‘Dones en Xarxa’
Una trentena de dones cube-
llenques han participat en els 
tallers d’iniciació i aprofun-
diment d’Internet promoguts 
per l’Ajuntament i l’entitat de 
Dones en Xarxa, formació que 
té com a objectiu fomentar la 
participació i l’ús d’Internet 
entre les dones a través de 
cursos i tallers.

Per celebrar la conclusió del 
curs, a finals d’abril va orga-
nitzar-se un acte d’entrega 
de diplomes presidit per Ma-
ria Freiría, coordinadora de 
l’associació, i Prudencia Car-
rasco, regidora de Polítiques 

d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Cubelles.

Femitic

Així mateix, el 10 de juny va 
oferir una xerrada de la nova 
edició de Femitic, un concurs 
de vídeos digitals adreçat a 
totes les dones impulsat des 
de l’any 2009 per Dones en 
xarxa per fomentar la creació 
de continguts digitals entre 
les dones, específicament de 
vídeos, i que consta d’un se-
gon premi de 2.000 euros i 
un primer de 5.000.

Les obres de l’escola Mar i Cel 
ja han finalitzat. D’aquesta 
manera, es mantenen els ter-
minis que havien previst el de-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat i l’Ajuntament 
amb vistes a acollir l’alumnat 
en el nou inici de curs el pro-
per mes de setembre.

Els darrers treballs, un cop 

l’edifici ha estat acabat, seran 
la col·locació dels paviments 
interiors, el sauló als patis i el 
muntatge dels equipaments 
esportius i la cuina.

Un cop finalitzades aques-
tes tasques, i a l’espera de 
rebre els subministraments 
bàsics (aigua, llum i gas), el 
Consistori ja podrà recep-

cionar l’obra i començar els 
darrers treballs a realitzar. 
Aquests són la col·locació del 
mobiliari i els equipaments 
educatius necessaris per te-
nir enllestit el centre i a punt 
per acollir els alumnes. Tot i 
que encara no està definit, hi 
ha la previsió de realitzar un 
acte de portes obertes abans 
de l’inici del curs 2010-2011, 

moment en què la nova esco-
la entrarà plenament en fun-
cionament. 

El nou edifici de l’escola Mar i 
Cel donarà servei als alumnes 
que aquest curs són als mò-
duls on es situa actualment 
de manera provisional l’esco-
la Mar i Cel, just al costat del 
nou centre.

Batega

l’escola Mar i Cel
estrenarà edifici

Noves instal·lacions de l’escola Mar i Cel

Les participants de Dones en Xarxa
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L’Ajuntament aposta pel 
comerç de proximitat

Batega

L’Ajuntament de Cubelles 
apostarà per un comerç de 
proximitat, prioritzant el nu-
cli antic i l’Eixample. Aquesta 
és la principal reflexió que es 
pot extreure de la presenta-
ció de l’estudi per la Dina-
mització Comercial del Centre 
Comercial Urbà, elaborat per 
la consultoria Bros Associats, 
a través d’una subvenció de 
la Diputació de Barcelona. 
S’han entrevistat 362 empre-
ses per fer una valoració de 
quina és la realitat empresa-
rial i a 221 famílies de clients, 
a través d’una enquesta te-
lefònica, per analitzar la de-
manda i quines són les ne-
cessitats.

De les dades de l’estudi, s’ex-

treu que Cubelles té 362 lo-
cals, dels quals el 30,4% és 
comerç; el 43,9% són serveis 
i el 25,7% es tracta d’altres 
locals. La majoria dels locals 
es troben al nucli urbà i l’Ei-
xample (71,2%) i al polígon 
industrial i comercial de Les 
Salines (11,3%). Per tipologia 
de negoci, els serveis (159) 
superen als comerços (110). 
Pel que fa al sector d’acti-
vitat, entre els serveis des-
taca la restauració (34,6%); 
els serveis a les persones, 
bàsicament perruqueries, 
(25,2%); els serveis financers 
–bancs i caixes-; i els serveis 
d’atenció tècnica (22%), la 
majoria fora del nucli urbà. 
Entre els comerços, els ma-

joritaris són els relacionats 
amb l’alimentació i l’equipa-
ment de la llar. Finalment, 
qualitativament els locals del 
Polígon de Les Salines són de 
majors dimensions i ofereixen 
altres serveis als usuaris, com 
l’aparcament.

Les propostes
L’estudi centra les propostes 
de millora en el Nucli urbà i 
l’Eixample, orientant el pri-
mer cap al sector serveis de 
restauració i oci i el segon 
cap al comerç més tradicio-
nal. En aquests dos sectors 
hi ha una gran concentració 
de locals, la qual cosa per-
met una connexió comercial, 

malgrat que la C-31 actuï com 
una barrera important, que 
“caldria suavitzar urbanística-
ment”. En el marc del Consell 
de Comerç es proposa “treba-
llar conjuntament amb el co-
merç, no de forma individual 
sinó col·lectiva” amb mesures 
com l’homogeneïtzació de 
l’horari, la targeta de fidelit-
zació, les bosses comercials, 
la formació professional dels 
comerciants, l’accés a les 
noves tecnologies, trobades 
entre comerciants, polítiques 
de descomptes entre socis i 
proveïdors o l’establiment 
d’una marca comuna del co-
merç local –la proposta és Cu-
belles comerç. Tot un món de 
compres-.

Prop de 500 esportistes de la 
comarca del Garraf es van do-
nar cita a Cubelles en motiu 
de la fase comarcal dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalu-
nya, organitzats pel Consell 
Esportiu del Garraf i la Secre-
taria General de l’Esport de 
Catalunya. A part dels seus 
respectius esports, els i les 
joves esportistes van poder 

gaudir de diverses activitats 
lúdiques i finalitzar la jornada 
tot inaugurant la temporada 
de la piscina del Poliesportiu 
municipal de Cubelles.

En aquesta trobada comarcal 
es van inscriure entitats dels 
municipis de Canyelles, Cube-
lles, Sant Pere de Ribes, Sit-
ges i Vilanova i la Geltrú.

Èxit de participació en la 
Trobada de Cloenda dels JEEC

Passeig Vilanova

Dos joves jugant a tennis taula
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Des de finals de juny s’ha po-
sat de nou en marxa el ser-
vei de vigilància de la Poli-
cia Local en bicicleta, el qual 
estarà destinat, bàsicament i 
durant la temporada estival, 
a tota la zona de mar (entre 
la via del tren i la façana ma-
rítima). L’horari habitual serà 
des de les 9 hores fins a les 
20 hores, els set dies de la 
setmana.

L’any passat es va enge-
gar el projecte del model 
de proximitat i, sens dubte, 
aquest servei va contribu-
ir a la seva consecució, tant 
pels ciutadans de la vila com 
pels visitants i estiuejants al 
nostre municipi. Les funcions 
que poden realitzar aquests 
agents són de qualsevol ti-
pus, però després de l’experi-
ència anterior es denota una 
major incidència en matèries 
de seguretat viària, de funci-
ons assistencials, d’informa-

ció i de policia administrati-
va. La seva posada en marxa 
durant l’estiu passat també 
ha tingut el reconeixement 
professional dins del mateix 
col·lectiu i pel pròxim període 
s’han incorporat tres agents 
més, entre ells, un caporal. 
D’aquesta forma seran set les 
persones que, rotativament 
i segons el seu quadrant de 
treball, podran estar disponi-
bles per cobrir aquest servei. 

Respecte al material, són un 
total de quatre bicicletes del 
tipus “City-bike” amb logoti-
pació policial. La uniformitat 
dels agents també és dife-
rent, amb bermudes de color 
blau fosc i jersei polo groc i 
blau, sabates i mitjons negres 
i casc de bicicleta.

Altres avantatges d’aquest 
servei es poden mesurar en 
termes de millora ecològica, 
econòmica, de ràpida inter-
venció... A Cubelles, en con-

sonància amb aquests, es 
pretén augmentar la percep-
ció de seguretat a una zona 
de gran afluència i en el qual 
el contacte humà amb el ser-
vei policial més pròxim sigui 
cada cop més accessible. En 
paral·lel, es manté la vigilàn-
cia a la zona centre per part 
dels dos agents de barri en 
horari de matí i tarda, de di-
lluns a dissabte, amb unes 

funcions molt específiques 
de prevenció en horaris co-
mercials, la seguretat viària 
al nucli antic, el compliment 
de les ordenances municipals 
i la informació al visitant.

La plantilla s’ha vist reforçada 
des de finals de juny, amb la 
incorporació de dos agents 
que han superat el curs de for-
mació bàsica a l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya.

Les instal·lacions del Polies-
portiu municipal i el Club Ma-
rítim Cubelles van acollir la 9a 
edició de la Festa de l’Esport, 
que organitzen l’Ajuntament 
de Cubelles, el Consell Espor-
tiu del Garraf i la Diputació 
de Barcelona. Entre els actes 
que es van dur a terme hi ha-
via un partit d’exhibició d’ho-

quei patins, classes de tennis 
taula, circuit de mini tennis i 
les activitat de l’active park, 
un parc itinerant  en què els 
joves podien gaudir dels seus 
esports favorits. Al Club Ma-
rítim es va fer un passeig en 
embarcacions nàutiques di-
verses.

Torna la unitat en  
bicicleta de la Policia

L’IES Cubelles, a més de cedir 
les seves instal·lacions per al 
Dia de les Esquadres, va par-
ticipar en un concurs de re-
dacció. L’alumnat va redactar 
un article de sobre la inclusió 
de la dona en el cos de Mos-
sos d’Esquadra. Tres alumnes 
per curs van ser guardonats. 
El director de l’IES, Rafael 

Lemus, va rebre un obsequi 
en agraïment per la seva col-
laboració desinteressada. El 
Dia de les Esquadres va fina-
litzar amb la projecció d’un 
powerpoint amb diversos 
fragments dels textos, tant 
dels premiats com d’altres 
alumnes participants.

L’IES Cubelles al Dia 
de les Esquadres

Les unitats de bicicleta

La Diada de 
l’Esport, un èxit

Les activitats es van fer al Poliesportiu Façana IES Cubelles
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Batega

Els joves de Cubelles ja conei-
xen els detalls del projecte de 
l’skatepark, que es construirà 
a la zona del parc del Prat de 
Cubelles. En una trobada a 
l’Espai Jove, els futurs usuaris 
han expressat la seva opinió 
del projecte, han plantejat 
propostes de millora i han 
rebut la informació sobre el 
projecte. El fet més destacat 
que les regidories que impul-
sen el projecte (Salut, Esports 
i Infància i Joventut) han tras-
lladat als joves és que no es 
podrà construir una piscina o 

un half-pipe, com demanaven 
els joves, per motius pressu-
postaris, si bé el Govern es 
compromet a estudiar futures 
ampliacions perquè aquesta 
instal·lació tot just neix en un 
espai que permet el seu de-
senvolupament. 

Les propostes que sí que han 
estat recollides pel Govern i 
l’equip redactor se centren en 
posar una barana a la zona 
de les escales, que els usu-
aris de bicicletes BMX facin 
servir part de l’espai, estudi-
ar la possibilitat d’instal·lar 

una piràmide i la instal·lació 
d’una font d’aigua i bancs 
per asseure’s. Pel que fa a 
l’espai de graffitis, des de 
Joventut s’està treballant per 
reglamentar com s’utilitzaran 
el murs i si aquests es desti-
naran només pels del taller o 
per a tothom, i com es farà 
per demanar permís per pin-
tar-los. 

L’skatepark es construeix per 
donar un espai per patinar 
tant als joves que ja en sa-
ben com als més jovenets, 
que n’estan aprenent i que 

no es poden desplaçar a al-
tres poblacions per practicar 
aquest esport. Tot i valorar-
se inicialment la construcció 
de l’equipament amb mòduls 
prefabricats, que suposen un 
cost més baix, es va descartar 
perquè l’equipament seria de 
més baixa qualitat i amb més 
necessitats de manteniment, 
optant per una construcció 
de formigó, decisió que els 
joves avalen. A més, l’ska-
tepark complirà la normativa 
per participar en competici-
ons oficials.

Els joves opinen del
projecte de l’’skatepark’

De l’1 al 15 de juliol es poden 
presentar a l’Oficina de Parti-
cipació i Informació Ciutada-
na (OPIC) les sol·licituds per 
rebre els ajuts individuals de 
material i llibres escolars per 
al curs 2010-2011. Es tracta 

d’ajuts per a l’alumnat d’edu-
cació obligatòria empadro-
nats a Cubelles i matriculats 
en centres educatius públics 
del municipi.

Per poder-se acollir als ajuts 
cal, a banda de sol·licitar-ho, 

no rebre cap altre ajut pel 
mateix concepte d’altres or-
ganismes, públics o privats, i 
tenir una renda per càpita in-
ferior o igual al Salari Mínim 
Interprofessional (SMI) per 
membres de la unitat familiar. 

Les bases completes que re-
gulen aquests ajuts es poden 
consultar al web municipal 
(www.cubelles.cat), des d’on 
també es poden descarregar 
els formularis necessaris per 
poder presentar la sol·licitud.

Obert el periode d’ajuts a
material i llibres escolars

Imatge virtual de l’skatepark
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Del 26 de juny al 3 de juli-
ol arriba la segona edició 
de l Setmana Jove de Cube-
lles, uns dies on els actes i 
les activitats són de joves i 
per a joves. Les exhibicions 
musicals i les competicions 
esportives centren gran part 
del programa, malgrat que 
també hi haurà espectacles 
de monòlegs i una exhibició 
de graffittis dels alumnes del 
taller que es duu a terme a 
l’Espai Jove.

La segona mostra de músi-

ca Jove Music-On, i Raptats 
–concert de grups de hip-hop- 
centren els actes musicals. En 
el terreny esportiu també es 
celebrarà el II torneig de Fut-
bol platja i la primera edició 
del torneig de vòlei platja. Els 
actes de la Setmana Jove els 
completa un sopar amb espec-
tacle de monòlegs a la fresca i 
l’exhibició del Ball de Diables 
de Cubelles, que finalitzarà 
amb una festa amb els Dj’s 
del programa de Ràdio Cube-
lles Patxanga la Txaranga.

Batega

Música i esport a 
la II Setmana Jove

Un total de deu persones van 
participar a la 2a edició del 
concurs de fotografia Ull Jove 
que organitza la regidoria 
d’Infància i Joventut a través 
de l’Espai Jove. El nombre to-
tal de fotografies presentades 
va ser de 28, entre les quals 
el jurat format per Antoni Pi-
neda -fill il·lustre de Cubelles 
i cronista gràfic de la vila-, 
Montse Torrado –fotògrafa 
professional- i Borja Alegría 
–fotògraf i professor de fo-
tografia- van seleccionar els 
tres primers premis i la millor 
col·lecció. Respectivament es 
va fer entrega de xecs per va-
lor de 150E, 100E i 50E per 
als tres primers i de 200E per 
a la millor col·lecció.

Aquestes són les fotografies 
premiades:

3r premi: Mar Endins

Patricia Andrés Muntané 

2n premi: Instants del temps (1)

Elisa Ardila Méndez 

1r premi: Espera el sol

Marc Tenés Moya

Premi especial a la millor col·lecció:

Gemma Sivill Pascual

Èxit del II Concurs 
de fotografia

Una delegació de represen-
tants de touroperadors de 
càmpings van visitar les instal-
lacions turístiques del muni-
cipi de Cubelles i l’oferta de 
càmpings del municipi en un 
viatge de familiarització (fam-
trip) que els ha portat a diver-
sos municipis del Baix Llobre-
gat i del Garraf. Representants 
municipals encapçalats per 
l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Ro-
mero, van rebre la delegació 
a l’Exposició Permanent del 
Pallasso Charlie Rivel, on els 
van lliurar un obsequi relacio-
nat amb el fill més il·lustre de 
Cubelles, i Català Universal.

Els representants de club 

de campistes i caravanistes 
de diversos llocs d’Espanya 
(Burgos, Lleó, Salamanca, 
Sòria...) realitzen aquests 
viatges de familiariarització 
per conèixer algunes instal-
lacions i destinacions per po-
der-les oferir posteriorment 
als seus clients. En aquest 
cas, els touroperadors esta-
ven interessats en conèixer 
els càmpings de la zona del 
Baix Llobregat i Garraf, les 
seves instal·lacions i l’oferta 
de les destinacions on s’ubi-
quen. El famtrip l’organitza-
ven la Diputació de Barcelona 
i el Consorci de Turisme del 
Garraf.

Els touroperadors
visiten els càmpings

La revista Ajuntament Infor-
ma entra en una nova etapa. 
A partir del número 37, cor-
responent a la present edició 
(juny-juliol), la revista bimes-
tral d’informació ciutadana 
editada pel Departament de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Cubelles ha fet una revisió 
de la maquetació amb l’ob-
jectiu de fer-la més fàcil de 
llegir, amb un tipus de lletra 
més gran i tractant de res-
pondre a les necessitats in-
formatives de la ciutadania.

Els principals canvis es tro-
ben en la portada, a la que 
s’incorpora un sumari foto-
gràfic, el sumari de notícies i 

el cos de la lletra, responent 
a les peticions de diversos 
lectors que havien reclamat 
una mida major de la infor-
mació. 

Així mateix, i tenint en comp-
te l’actual situació de crisi 
econòmica, la regidoria de 
Comunicació ha decidit no 
executar la clàusula que li 
permetria incrementar la tira-
da als 9.000 exemplars, amb 
el conseqüent cost econòmic, 
i renegociar el cost del repar-
timent. Amb aquestes dues 
mesures, la regidoria pre-
tén estalviar prop d’un miler 
d’euros per edició.

Novetats de la 
Revista municipal
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Amb un dinar amb més de 
600 persones, el 6 de juny 
es va posar el punt i final a 
la Setmana de la Gent Gran 
2010, que la regidoria de Ser-
veis a les Persones ha orga-
nitzat. El Poliesportiu munici-
pal va tornar a acollir l’acte 
central de la diada d’home-
natge a les persones grans 
de la vila, que es va comple-
tar amb la missa a l’església 
de Santa Maria de Cubelles, 
oficiada pel rector cubellenc 
Mn. Lluís, i una exhibició de 
sevillanes, a càrrec del grup 
de Mas Trader.

El dinar va estar format per 
una amanida de formatge de 
cabra i cuixa de cabrit al forn, 
regat amb vins i caves i amb 

una crema catalana de pos-
tres. Després el duet musical 
Esquitx va fer ballar als as-
sistents, en una jornada que 
va finalitzar prop de les 8 del 
vespre.

El padrí i la padrina

El moment més emotiu de la 
diada d’homenatge de la gent 
gran va ser el lliurament dels 
guardons de padrí i padrina 
del 2010, així com els reconei-
xement als representants del 
casal d’avis Cimblanc i Caixa 
Penedès i els premis dels 
campionats de billar, dòmino 
i balls de saló. El guardó de 
Padrí va recaure en Alfons Pe-
ricay, mentre que la Padrina 
va ser Edelmira González. Pel 

que fa als guardonats pels 
casals d’avis, el Cimblanc va 
reconèixer a Eduardo Sanchís 
i el de Caixa Penedès a Sal-
vador Benet. 

La primera posició del torneig 
de billar, jugat a l’Espai de la 
Gent Gran del Centre Social, 
la va ocupar Manuel Torres, 
amb Eduardo Avendaño i Pe-
dro López en segona i tercera 
posició, respectivament. En 
el dòmino, la parella formada 
per Roman Bertran i Eduardo 
Avendaño va superar en la 
final a la formada per Diego 
Puerto i José Vargas, mentre 
que en ball de saló els vence-
dors van ser la parella Trinitat 
Cayuelas i Miguel Torres.

El dinar tanca la Setmana 
de la Gent Gran

Un total de 86 vehicles clàs-
sics, entre cotxes i motos, van 
participar el passat 9 de maig 
a la 2a trobada de vehicles 
clàssics de Cubelles, que va 
aplegar un miler de persones.

La participació va superar les 
expectatives, superant els 
vehicles que hi van prendre 
part de l’edició del 2009. Du-
rant tot el matí els visitants 
van anar passejant al llarg de 
tot el passeig Narcís Bardají, 
on a més dels vehicles que 

s’hi exposaven també es va 
col·locar la nova carpa de la 
regidoria de Turisme.

Cada participant va rebre un 
petit obsequi promocional 
del municipi i, al final de la 
jornada, es van atorgar tres 
trofeus: al cotxe més antic, a 
la moto més antiga i un mit-
jançant sorteig. La jornada va 
acabar a les 13h., quan van 
sortir tots els vehicles per 
fer un petit recorregut per la 
zona marítima.

86 vehicles clàssics 
a la 2a trobada

Batega

Els vehicles al passegi Nacis Bardají

El passat 18 de maig, el Cen-
tre Social de Cubelles va 
acollir la sessió informativa 
del procés de participació 
de l’Agenda Local pels Drets 
Humans, així com el joc pels 
Drets Humans.

Reprenent el fil de les Jorna-
des, l’objectiu de la trobada 
va ser recordar què és l’Agen-
da i el procés participatiu i 
posar en pràctica el Joc dels 
Drets Humans, un recurs pe-
dagògic per donar a conèixer 

la Carta Europea de Salva-
guarda dels Drets Humans a 
la Ciutat mitjançant una di-
nàmica lúdica dinamitzada 
per personal especialitzat. És 
un joc cooperatiu, on el més 
important és la col·laboració 
entre tots els jugadors i ju-
gadores per aconseguir un 
objectiu comú: la construcció 
d’una ciutat inclusiva, on es 
respecten i s’exerceixen les 
llibertats públiques i els drets 
de ciutadania.

Les entitats juguen 
als drets humans

Alfons Pericay

Edelmira González

Un moment de l’activaitat
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Batega

Les novetats més importants 
són l’avançament de la pro-
gramació de tarda, les es-
trenes de nous programes i 
el pes de la música i cultura 
catalana

Ràdio Cubelles ha començat 
la seva programació d’es-
tiu. Des del 14 de juny ja es 
poden notar els canvis que 
s’han preparat per aquest pe-
ríode estival. La modificació 
més rellevant serà l’inici de 
la programació de tarda, que 
s’avança dues hores, i passa-
rà a fer-se a les 16h. enlloc de 
a les 18h. A banda d’això, so-
bretot, en aquesta època pren 
més protagonisme la música. 
Cada dia a les franges d’11h. 
a 12h. i de 16h. a 17h. sona-
ran les millors cançons del 
moment barrejades amb els 
èxits de sempre. També es 
donarà una importància espe-
cial als músics més propers i 
a les produccions catalanes. 

Una altra novetat en la pro-
gramació també afectarà totes 
les tardes d’entre setmana. 
Es tracta d’un programa infor-
matiu titulat La Sortida, que 
de 17h. a 18h. repassarà tota 
l’actualitat municipal. A par-
tir de les 18h. L’Hora Fresca 
prendrà el testimoni per om-
plir les tardes amb les millors 
seccions gastronòmiques, de 
cinema, música i oci. A par-
tir de les 19h., mentre duri el 
mundial de futbol, Ràdio Cu-
belles emetrà un reportatge 

diari que repassarà la història 
d’aquest campionat des de 
l’any 1930 fins el 2006. 

Estrenes de cap de setmana

Pel que fa a les estrenes de 
cap de setmana, Ràdio Cu-
belles tindrà dos nous pro-
grames. Bacàvia és un espai 
d’una hora dedicada a la 

cultura, sobretot la catalana. 
Presentat per Josep Asensio, 
emetrà música de tot el món 
i inclourà entrevistes que 
rondaran el món editorial, li-
terari, periodístic i musical de 
Catalunya. Serà tots els dis-
sabtes d’11h. a 12h. i amb re-
peticions en diferents horaris 
entre setmana. 

L’altra producció cubellenca 
que s’estrena és el relleu del 
De Sobte dissabte, de 12h. a 
13.30h. Una franja que l’ocu-
parà L’oasi d’estiu, una fór-
mula que combinarà música 
d’èxit i espais informatius so-
bre el temps i l’estat de les 
platges. 

Ràdio Cubelles estrena 
programació d’estiu
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Ple ordinari de 15 de febrer 
de 2010

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 1133/2009 
al 1278/2009 i de l’1/2010 al 
60/2010.
Temes de personal.

APROVATS

Resum numèric corresponent a 
la revisió del Padró municipal 
d’habitants a data 1 de gener de 
2009. S’aprova per unanimitat.
Cessió gratuïta de terrenys per 
a l’ampliació del CEIP Mar i Cel. 
S’aprova per unanimitat.

Avanç del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal. Es sotmet a 
votació deixar el punt sobre la 
taula i s’ aprova per unanimitat.
Modificació puntual de l’or-
denança municipal de tinença 
d’animals de companyia.  S’apro-
va per unanimitat.
Moció presentada per ERC ins-
tant a l’estat espanyol a cancel-
lar el deute extern contret per 
Haití. Es sotmet a votació la mo-
ció amb les esmenes indicades i 
s’ aprova per unanimitat.

NO APROVATS

Moció presentada per ICV de re-
buig a la candidatura d’Ascó com 
a cementiri nuclear. No s’aprova 

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

Ple extraordinari de 6 d’abril 
de 2010 

DONAR COMPTE

Temes de personal.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària de 21 
de desembre de 2009. S’aprova 
per unanimitat.
Acta de la sessió ordinària de 15 
de febrer de 2010. S’aprova per 
unanimitat.

Pressupost general de la Corpo-
ració per l’exercici 2010. S’aprova 
per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CIU i  1 d’ERC), cap abstenció 
i 8 vots en contra (4 d’ ICV, 2 del 
PPC, 1 d’ICb  i 1 d’EC-FIC).
Plantilla de personal de la Cor-
poració per l’any 2010. S’aprova 
per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CIU i  1 d’ERC ), 7 abstencions 
(4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb ) i 1 
vot en contra (1 d’EC-FIC).
Manifest d’adhesió a la declara-
ció de suport a l’Institut d’Estu-
dis Penedesencs per sol·licitar a 
l’administració competent que el 
declari entitat d’utilitat pública. 
S’aprova per unanimitat.

Junta de Govern Local del 
23/03/10

DONAR COMPTE

De la sentència núm. 26/2010 de 
data 29 de gener, del Jutjat Con-
tenciós Admistratiu núm. 11 de 
Barcelona segons la qual deses-
tima el recurs interposat contra 
l’Ajuntament de Cubelles.
Decret d’Alcaldia 207/2010.

APROVATS

Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 4 de març de 2010.
Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 8 de març de 2010.
Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 12 de març de 2010.
Adjudicació provisional del con-
tracte de serveis per a la preven-
ció i control de plagues en de-
terminades zones i edificis muni-
cipals de Cubelles,  ISS HIGIENE 
AMBIENTAL 3D S.A (ISS FACILITY 
SERVICES S.A), per import de 
8.811,80E anuals iva no inclòs.
Atorgar un període d’audiència 
de 10 dies a comptar des de l’en-
demà de la rebuda de la present 
notificació, en relació a la pre-
sumpta infracció ambiental em-
plaçada a l’Av. Garraf, núm. 11b. 
i incoar expedient sancionador al 
responsable de l’activitat. 
Conveni de col·laboració per la 
prestació de serveis postals i te-
legràfics entre la societat estatal 
Correos y Telégrafos, S. A., i dis-
posar la despesa anual per un 
import 25.000,00 E.
Pròrroga del contracte adminis-
tratiu de serveis per a la nete-
ja de platges del municipi de 
Cubelles amb una despesa de 
105.439,16 E IVA inclòs.
Contracte menor de serveis amb 
RAFAEL HERRERA CORTÉS per a 
la redacció del projecte bàsic i 
executiu i la direcció de l’obra 
de construcció d’una instal·lació 
esportiva a l’aire lliure “cubs-
kate sajosport” per import de 
17.417,67 E.
Contracte menor de serveis amb 
MGV.LAB S.C.P., per la redacció 

de la modificació del projecte 
bàsic i executiu d’un pavelló po-
livalent al c/ Nou, 62, al costat 
de l’Escola Charlie Rivel per im-
port de 20.880,00 E.
Renovar el Pla d’Usos de Plat-
ges de Cubelles de la tempora-
da 2009 per a les temporades 
2010-13 de traspàs de funcions i 
serveis en matèria d’ordenació i 
gestió del litoral a la Generalitat 
de Catalunya.

Junta de Govern Extraordinà-
ria i urgent del 31/03/10

APROVATS

Rectificar els errors materials 
existents al pressupost del Pro-
jecte d’obres d’adequació pai-
satgística i ambiental de la de-
sembocadura del riu Foix, entre 
el mar i la C-31”.
Desestimar l’al·legació de Fau-
na de Cubellesen relació al Plec 
de Clàusules Administratives 
Particulars per l’adjudicació del 
contracte d’obres per a l’exe-
cució del projecte d’adequació 
paisatgística i ambiental del riu 
Foix entre el mar i la c-31 de la 
desembocadura del riu Foix 1ª i 
2ª fase.
Modificar la “clàusula 7: Base de 
licitació”.
Aprovar definitivament el Plec 
de clàusules administratives par-
ticulars que ha de regir l’adjudi-
cació del contracte d’obres per a 
l’execució del projecte d’adequa-
ció paisatgística i ambiental del 
riu foix entre el mar i la c-31 de 
la desembocadura del riu foix 1ª 
i 2ª fase.

Junta de Govern del 13/04/10

DONAR COMPTE

Decret d’Alcaldia 317/2010
Decret d’Alcaldia 291/2010

APROVATS

Acta de la sessió del 23/03/10
Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 31/03/10
Addenda al conveni específic de 
col·laboració entre la Diputació 

de Barcelona, la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i l’Ajunta-
ment de Cubelles per desenvo-
lupar les pràctiques en investi-
gacions amb metodologies par-
ticipatives en el marc del Màster 
Oficial “Participació i Polítiques 
Locals”, edició 2009-2011.
Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripci-
ons Tècniques que han de regir 
l’adjudicació del contracte pel 
servei de càtering de la Diada de 
la Gent Gran 2010 a Cubelles.
Adjudicació provisional del con-
tracte d’obres per a l’execució 
del projecte de construcció d’una 
sala sociocultural al municipi de 
Cubelles, a  Imaga, Proyectos y 
Construcciones S.A., per import 
de 926.119,08 E.
Contracte de serveis per a la pre-
venció i control de plagues en de-
terminades zones i edificis munici-
pals de Cubelles, a favor de l’em-
presa ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D 
S.A. (ISS FACILITY SERVICES S.A.), 
amb NIF A-82850611, per import de 
8.811,80 E anuals IVA no inclòs.
Contracte de rènting d’un vehicle 
4X4 adscrit a la Policia Local de 
Cubelles, a CAIXA RÈNTING SAU., 
per un import de 56.988,48 E.
Plec de Clàusules Administrati-
ves Particulars i l’avantprojecte 
del contracte d’obres per a la re-
dacció del Projecte bàsic i execu-
tiu, l’estudi de seguretat i salut, 
l’estudi geotècnic i l’execució de 
les obres per a la xarxa d’aigües 
pluvials del Barri Marítim i siste-
ma de bombament de la conca 
de llevant de Cubelles: Fase 1.
Contracte per al disseny, desen-
volupament i implantació d’una 
seu electrònica per l’Ajuntament 
de Cubelles, a ABS Informàtica 
S.L. per import de 88.889,40 E.
Preu públic de 15E per a la ven-
da del llibre “RÀDIO CUBELLES. 
25 ANYS DE L’EMISSORA MUNI-
CIPAL DEGANA DEL GARRAF”.
Contracte de subministrament 
d’un sistema d’informació ge-
ogràfica (GIS) corporatiu per 
l’Ajuntament de Cubelles, a ABS 
Informàtica S.L., per import de 
49.840,84  E.

Junta de Govern Extraordinà-
ria i Urgent del 16/04/10

Contracte d’obres per a l’execu-
ció del projecte de construcció 
d’un skatepark al municipi de 
Cubelles, a OBRES I CONSTRUC-
CIONS OCIFE 75, SL , per import 
de 114.027,07E IVA exclòs.

Junta de Govern del 27/04/10

APROVATS

Acta de la sessió del 13/04/10
Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 16/04/10
Donar compte de la interlocu-
tòria dictada en el recurs  núm. 
501/2009 F3 Procediment abreu-
jat, al Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu núm. 17 de Barcelo-
na contra la resolució de data 
29/06/09.
Decrets d’Alcaldia 335/2010, 
336/2010, 337/2010 i 338/2010.
Destinar l’assignació al municipi de 
Cubelles de 16.202,13E del Fons 
de Cooperació Local de Catalunya.
Adhesió al programa ANEM AL 
TEATRE organitzat per la Dipu-
tació de Barcelona i els Ajunta-
ments per al curs 2009-2010 a 
la Comarca del Garraf, per import 
de 2.563,47E.
Projecte bàsic i executiu d’orde-
nació i noves instal·lacions del 
cementiri a Cubelles promogut 
per l’Ajuntament de Cubelles i 
redactat per Rafael Herrera Cor-
tés, per import de 835.156,55E.
Normes de bases que regulen el 
concurs de cartells de la 2a Set-
mana Jove amb una despesa de 
300,00E.
Bonificació del 40% de la quo-
ta per la utilització de la pisci-
na municipal al Centre d’Esplai 
Kitsch per l’any 2010.
Incloure l’IES Les Vinyes en les 
actuacions previstes en el con-
veni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajun-
tament de Cubelles en matèria 
d’atenció educativa a la diversi-
tat de l’alumnat d’educació se-
cundària obligatòria, a través del 
projecte Onada.

Plens	municipals
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Contracte d’obres per a l’execu-
ció del projecte de construcció 
d’un SkatePark al municipi de 
Cubelles, a OBRES I CONSTRUC-
CIONS OCIFE 75 S.L. per import 
de 114.027,07 E IVA exclòs.
Contracte d’obres per a l’execució 
del projecte de construcció d’una 
sala sociocultural al municipi de 
Cubelles, a IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A., per im-
port de 926.119,08 E.
Contracte de subministrament 
d’un sistema d’informació ge-
ogràfica (GIS) corporatiu per 
l’Ajuntament de Cubelles a ABS 
INFORMÀTICA S.L. per import de 
49.840,84 E.
Contracte per al disseny, desen-
volupament i implantació d’una 
seu electrònica per l’Ajuntament 
de Cubelles, a ABS INFORMÀTICA 
S.L. per import de 88.889,40 E.
Contracte menor de serveis, a 
l’AGRUPACIÓ CULTURAL ADA-
NIRAM - COBLA MARINADA, pel 
servei en les diverses actuacions 
al llarg de l’any 2010 amb una 
despesa de 3.520,00 E.
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 del 
contracte de gestió de servei pú-
blic en règim de concessió admi-
nistrativa per al servei públic de 
la llar d’infants LA DRAGA.
Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que ha de regir l’ad-
judicació del contracte d’obres 
per a la construcció, legalització 
i posada en funcionament de 
l’estació transformadora que ha 
de donar servei al CEIP Mar i Cel 
per import de 78.053,09 E.

Junta de Govern del 11/05/10

DONAR COMPTE

Concessió d’ajuts a l’Ajuntament 
de Cubelles en el marc de les ba-
ses i del Catàleg de suport a ser-
veis i activitats locals 2010 del 
Pla de concertació Xarxa Munici-
pis de Qualitat 2008-2011.
Sentència núm. 2/2010 dictada el 
4 de gener, recaiguda en el recurs 
27/2008 C, interposat per ECOLO-
GISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA 
contra els acords del Ple.
Decrets d’Alcaldia 371/2010, 
372/2010 i 387/2010.

APROVATS

Acta de la sessió del 27/04/10
Requerir a l’empresa RICOH ES-
PAÑA, SL. efectuï la devolució 
de l’import de 816,75E corres-
ponents a les factures emeses 
per no haver prestat el servei 
objecte del contracte durant el 
període indicat.
Requerir a l’empresa EDUCARE 
XXI, SL. que presenti  la docu-
mentació sol·licitada.
Ratificar la proposta del jurat 
d’atorgar el primer premi al Sr. 
Antonio Mariscal Luque  i el segon 

premi a Josep Millas Chia en el 
Concurs de Pintura Ràpida 2010.
Adjudicació definitiva del con-
tracte de rènting d’un vehicle 
4x4 adscrit a la Policia Local de 
Cubelles, a CAIXA RÈNTING S.A.U. 
per un import de 56.988,48 E.
Bases reguladores pel concurs de 
cartell i la portada del programa 
Esplatja’t: Viu l’estiu a Cubelles i 
la despesa de 300E.
Bases reguladores pel concurs 
de cartell i la portada del pro-
grama de la XXIII Festa de la Ve-
rema, Cubelles 2010 i la despesa 
de 300E.
Conveni específic entre l’Ajunta-
ment de Cubelles i l’Associació A 
Dues Mans per regular la instal-
lació i explotació de les fires 
d’artesania.
Contracte menor de serveis, amb  
Serveis Marítims i Costers S.L. 
(SEMAC) pel servei d’instal·lació, 
manteniment, retirada, neteja i 
emmagatzematge del sistema 
d’abalisament de les platges de 
Cubelles per la temporada 2010; 
i la despesa de 15.222,00E.
Contracte menor de serveis 
amb Serveis Marítims i Costers, 
S.L. (SEMAC) pel servei per a 
la realització del manteniment, 
muntatge i desmuntatge de les 
passarel·les de les platges de 
Cubelles durant l’estiu 2010 i la 
despesa de 15.340,00E.
Contracte menor de serveis amb 
SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS 
S.L (SEMAC S.L) pel manteniment 
integral dels serveis de dutxes i 
rentapeus de les platges del mu-
nicipi de Cubelles, per la tempo-
rada d’estiu 2010; i la despesa 
de 15.568,92E.
Disposar l’obertura de la licitació 
del procediment d’adjudicació 
de la concessió administrativa 
del servei públic d’enllumenat 
del municipi de Cubelles.
Adjudicació provisional del con-
tracte administratiu de subminis-
trament de carburants al conjunt 
de vehicles de la flota municipal 
i per a la maquinària utilitzada 
pel personal de brigada i jardi-
neria, a SOLRED S.A. per import 
total de 45.500,00E.
Despesa de 78.292,95E corres-
ponents a la quota d’adhesió de 
l’Ajuntament de Cubelles al Con-
sorci Teledigital del Garraf.

Junta de Govern Extraordinà-
ria i urgent del 17/05/10

APROVATS

Modificació dels contractes de 
Rènting dels automòbils per 
a la Policia Local de Cubelles, 
amb l’empresa BANSALEASE S.A.  
E.F.C., per la fusió per l’absorció 
de Societats íntegrament par-
ticipades entre el BANCO SAN-
TANDER, S.A., com a Societat 
Absorbent i, BANSALEASE, S.A., 
E.F.C., HIPOTEBANSA, E.F.C., S.A. 
i SANTANDER DE RÈNTING, S.A., 
com a Societats Absorbides.
Adjudicació provisional del con-

tracte d’obres per a la construc-
ció, legalització i posada en fun-
cionament de l’Estació Transfor-
madora que ha de donar servei 
al CEIP Mar i Cel de Cubelles, a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
per import de 78.053,09 E.
Declarar admeses les sol·licituds 
de participació al procediment 
negociat amb publicitat trami-
tat per adjudicar el contracte de 
serveis de càtering de la diada 
de la Gent Gran al municipi de 
Cubelles.

Junta de Govern del 25/05/10

DONAR COMPTE

Decret d’Alcaldia 443/2010 i 
445/2010
Acord adoptat entre ICF EQUI-
PAMENTS, S.A. UNIPERSONAL i 
l’Ajuntament de Cubelles per al 
proveïment de gas, electricitat, 
aigua, etc. Al CEIP Mar i Cel.

APROVATS

Acta de la sessió de l’11/05/10
Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 17/05/10
Incoar expedient sancionador al 
promotor de l’activitat i al propi-
etari del terreny com a responsa-
bles de l’activitat per la infracció 
ambiental descrita, que es troba 
tipificada en l’article 144.4.c)  de 
l’ORIAM.
Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cubelles i l’As-
sociació d’Hostaleria i Comerç de 
Cubelles  per organitzar el servei 
de bar de la Festa Major Petita i 
la Festa Major 2010. 
Aportacions a la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès - Garraf, 
corresponents a l’exercici 2010, 
en relació als serveis que rep 
l’Ajuntament.
Donar de baixa dels comptes 
municipals l’import pendent de 
pagament en concepte de Liqui-
dació definitiva de les Quotes 
d’Urbanització del sector Bar-
daji-VIlanova per un import de 
36.488,22E, per no ser titular de 
les finques R-10 i R-11.
Pròrroga i la revisió de preus del 
contracte administratiu de ser-
veis de salvament a les platges 
del municipi de Cubelles, que-
dant fixat en 93.329,76E anuals.
Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripci-
ons Tècniques, per l’adjudicació 
del contracte de serveis de me-
diació ciutadana de l’oficina de 
participació i informació ciutada-
na de l’Ajuntament de Cubelles i 
la despesa de 7.733,36 E.
Contracte menor de serveis a 
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ 
CORDERO per als treballs de co-
ordinació de seguretat i salut en 
l’obra de la sala sociocultural per 
import de 8.024E.
Pla de seguretat i salut en el tre-
ball de les obres consistents en 
la construcció de la Sala sòcio-
cultural municipal de Cubelles.

Junta de Govern Extraordinà-
ria i urgent del 11/06/10

DONAR COMPTE

Decret d’Alcaldia 475/2010 i 
494/2010 
Resolució judicial que posa fi 
al procediment recurs ordinari 
680/2009

APROVATS

Adjudicació definitiva del con-
tracte administratiu de submi-
nistrament de carburants  als 
vehicles de la flota municipal a 
SOLRED S.A. per import total de 
45.500,00 E.
Pròrroga del contracte de serveis 
per a la prevenció tècnica i vigi-
lància de la salut des del 15 de 
juliol de 2010 fins el 14 de juliol 
de 2011, amb  MC Spa Sociedad 
de Prevención S.L.U. i  la despe-
sa de 10.369,33E.
Aportació ordinària a la Manco-
munitat per a l’Atenció i Assis-
tència del Minusvàlids Psíquics 
de la Comarca del Garraf per im-
port de 19.431,53E.
Adjudicació definitiva del con-
tracte pel servei de càtering de 
la Diada de la Gent Gran 2010 
amb Prodille Espectacles S.L. per 
un import total de 17.355,00E.
Contracte menor de serveis, per 
l’activitat del Taller de Reeduca-
ció Postural durant el curs esco-
lar comprès entre gener i juny de 
2010 i la despesa de 4.314,24E.
Contractació de l’empresa 
GMUNDIS SERVEIS GERONTOLÒ-
GICS  pel monitoratge per a la 
realització de l’activitat del taller 
de memòria per a gent gran dins 
el període comprés entre gener 
i juny de 2010, per import total 
de 4.210E.
Modificació de diversos punts de 
les bases que regulen les con-
cessions d’ajuts econòmics per 
famílies amb dificultats sòcioe-
conòmiques.
Normes de bases que regulen 
el concurs de graffitis de la 2a 
Setmana Jove i la despesa de 
200E.
Despesa de 5.000,00E en con-
cepte de subvenció a l’entitat 
Grup Riscos Cubelles.
Adjudicació definitiva del con-
tracte d’obres per a la construc-
ció, legalització i posada en fun-
cionament de l’Estació Transfor-
madora que ha de donar servei 
al CEIP Mar i Cel de Cubelles, a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
per import total de 78.053,09E.
Projecte d’instal·lació d’ascensor 
als Serveis Tècnics Municipals 
amb URBE Projectes i Gestió, 
S.L. amb un pressupost d’execu-
ció per contracta de 46.391,76E 
IVA exclòs.
Contracte menor de serveis amb 
Sra. Marta Martorell Camps (CI-
VIS) per contractar el Servei  
d’Assessorament i Assistència en 
matèria de participació ciutadana 
per import total de 12.171,12 E.

Acords	Junta	de	Govern	Local
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GOVERN TEMERÀRI
                                                                                                                                                      
           

Tot i el romanent de tresoreria 
deixat per governs anteriors, el 
govern  de Cubelles (PSC,CIU i 
ERC) ha creat un deute de 12 
milions d’euros en només una 
legislatura. Mai s’havia  gastat 
tant, en tan poc temps.
Iniciativa per Catalunya Verds 
ha reiterat la seva preocupa-
ció per l’augment del deute 
municipal i va presentar  al-
legacions al pressupost al no 
estar acompanyat d’un pla 
d’estabilitat pressupostaria, 
per la falta d’un pla econòmic 
financer i per l’endeutament en 
unes inversions que, al nostre 
criteri, no son urgents. Sembla 
que al govern no li preocupa 
ni el deute ni el creixement 

d’aquest  ja que ha desestimat  
les nostres al·legacions.
Malgrat haver rebutjat les 
nostres al·legacions, l’incom-
pliment de l’estabilitat pres-
supostària obliga l’equip de 
govern a presentar un pla de 
sanejament financer atès que 
el pressupost del 2010 esta 
mancat d’un equilibri entre les 
despeses i els ingressos amb 
la conseqüent necessitat de 
crèdit; «obliga el municipi a 
elaborar-lo», això és el que va 
assegurar la interventora muni-
cipal en el ple extraordinari.
Amb uns ingressos corrents 
menors, una despesa corrent 
major i augmentada pels in-
teressos dels préstecs, com 
farem guardiola per pagar? Si 
es tingués en compte la liqui-

dació del pressupost del 2009 
en lloc de la del 2008, el per-
centatge d’endeutament seria 
major. Per què no es va elabo-
rar el pla econòmic financer del 
2009, quan també hi havia un 
incompliment de l’estabilitat 
pressupostària?.
«Si la llei diu que hem de fer 
el pla, el farem», va dir l’alcal-
dessa de Cubelles, Maria Lluïsa 
Romero (PSC). Tant Romero 
com el regidor d’hisenda, Xavi-
er Grau (PSC), van negar qual-
sevol «il·legalitat» del pressu-
post. Pel grup d’ ICV,el desco-
neixement de la llei no eximeix 
del seu compliment, el pla s’ha 
de fer els agradi o no.
Xavier Grau, regidor d’hisenda : 
«El nostre és un pressupost de 
progrés, de confiança en el mu-

nicipi. Trobem a faltar aquesta 
expressió de confiança per part 
dels grups de l’oposició»

Per a ICV, el pressupost de 2010 
hipoteca la població molts anys 
amb una operació de crèdit in-
necessària. No s’ha buscat el 
consens amb l’oposició ni s’ha 
preguntat la ciutadania sobre 
les prioritats d’unes inversions 
que ens marcaran el futur.

Amb una actitud de prepotèn-
cia i irresponsabilitat, el govern 
del PSC,CIU i ERC, deixa una 
herència de 12 milions d’eu-
ros i l’obligació d’equilibrar els 
comptes en el termini de tres 
anys. Quina llosa!  ICV ja va 
dir al Ple que és un pressupost 
temeràri.

APRENENTS DE POLÍTIC
Com a humans, quan 
les coses es torcen, 

tendim a buscar culpables. Os-
sets de peluix a qui arrencar 
els ulls, bruixes a qui cremar o 
purificacions racials que fer.

Els aprenents de polític que 
viuen d’explotar els sentiments 
humans, aprofiten l’ocasió per 
afegir llenya al foc. Si fossin la 
meitat del que diuen ser, es 
bolcarien a ajudar, a tranquil-
litzar la societat i els mercats. 
Però això no els faria arribar al 
Poder, per això necessiten un 
país crispat i arruïnat, per fer 
veure que ells són els salva-
dors de la Pàtria, els que arran-
jaran els nostres problemes, o 
potser només els seus?.

Recordo que en temps del 

Franquisme un militant comu-
nista va explicar-me que atacar 
el benestar era treballar per la 
Revolució. És curiós veure com 
actualment organitzacions po-
lítiques practiquen la política 
del “No a tot”, per impedir que 
res es construeixi..., si ells no 
tenen cadira al govern.

Quan diuen que cal estalviar 
despeses públiques, s’obliden 
que en un moment determinat 
ha estat prioritari dinamitzar 
l’economia, i que els ajunta-
ments i les comunitats més 
endeutades d’Espanya son del 
PP. Només Madrid té el 25% 
de tot el deute de les adminis-
tracions locals.

Ara gràcies al fet que hi ha paï-
sos (on governaven les dretes) 

que s’han passat “tres pobles” 
i han mentit sobre el seu deu-
te, juntament amb cridaners on 
el seu principal treball és crear 
pànic a les inversions estrange-
res, entre d’altres, ajuda a que 
estiguem en una situació deli-
cada. Però tenim el consol que 
no estem sols, com per exem-
ple els EUA que veu com el seu 
colossal deute és comprat per 
països com la Xina o el Japó 
i per tant passen a dependre 
financerament d’ells.

Segueixo creient que la missió 
més important d’un bon polític 
és governar, sense mirar de re-
üll les enquestes.

Per sort el nostre futur depèn 
només de nosaltres. Si ante-
posem la lògica als sentiments 

destructius i analitzem el tre-
ball realitzat pels que, amb 
majors o menors encerts, an-
teposen l’interès social als ne-
gocis privats, podrem apreciar 
que la societat avança, encara 
que sigui a batzegades.

La grandesa de la democràcia 
és que entre tots, uns per pas-
sió, altres per interès i altres 
per raciocini, decidim qui ens 
dirigeix. I fins i tot tenim lliber-
tat per equivocar-nos. Particu-
larment crec amb el seny col-
lectiu, tot i que entenc l’actual 
estat d’ànim.

LA IMATGE DEL MUNICIPI
Des de la regidoria 
de Turisme es treba-

lla dia a dia per donar a conèi-
xer el nostre municipi als ciu-
tadans, als pobles i ciutats de 
l’entorn, i a l’exterior. I com no, 
per oferir un ventall d’activitats 
i possibilitats pels nostres ciu-
tadans i les persones que ve-
nen a passar l’estiu o els caps 
de setmana a Cubelles. Volem 
que tothom es senti a gust i 
tingui el seu espai dins el mu-
nicipi.
Un dels actes més destacats de 
la regidoria de Turisme ha estat 
la 9a Xatonada Popular, que va 
tenir lloc el diumenge 21 de fe-
brer. La festa, ubicada enguany 
a la plaça del Centre Social i a 
la plaça del Castell, va ser tot 

un èxit i es van vendre més de 
800 racions de xató, malgrat 
la pluja que va caure a ultima 
hora del matí.
En aquesta festa es va presen-
tar la nova carpa de turisme. 
Aquesta carpa, que mostra 
imatges dels edificis i els ac-
tes més destacats de Cube-
lles,  permetrà assistir a fires i 
fer promoció del municipi, així 
com situar un punt d’informa-
ció els divendres al mercat, per 
tal d’apropar tant a la ciutada-
nia com als visitants informació 
que els pot ser d’interès.
La Fira de Segona Mà ha estat 
un altre dels actes en què ha 
col·laborat la regidoria de Tu-
risme i, després de l’èxit, es 
proposa que es repeteixi cada 

primer diumenge de més al fi-
nal del passeig de la Marina de 
Cubelles. És una activitat que 
dinamitza el comerç i restau-
ració d’aquella zona i fa que 
els veïns de Cubelles surtin i 
gaudeixin de les activitats or-
ganitzades.
També han estat un èxit la or-
ganització de la 3a Trobada de 
Corvettes i la 2a Trobada de 
Vehicles Clàssics. I actualment 
s’està treballant en la progra-
mació d’activitats d’estiu a les 
platges de Cubelles (activitats 
esportives i lúdiques). Activi-
tats per a totes les edats, que 
contribueixen a millorar la sa-
lut i establir relacions entre 
els veïns del municipi; i amb 
la Verema, una fira a la que li 

hem donat un canvi de sentit, 
on pretenem donar a conèixer 
el nostre municipi i els seus 
restauradors a partir d’una fira 
gastronòmica.

Opinió	grups	municipals
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LES INSTÀNCIES S’HAN DE CONTESTAR!

Fa 6 mesos vam entrar una ins-
tància a l’Ajuntament, i com ha 
passat al llarg d’aquesta legisla-
tura, encara no ens han contestat 
i preveiem que ens passarà com 
en altres ocasions, que o no s’ha 
contestat encara, tot i que fa 2 
anys i mig que la vam presentar, 
o ens la respondran passats 8 
o 10 mesos, com ens va passar 
amb la instància on preguntàvem 
pels diners gastats en l’accessi-
bilitat de les platges de Cubelles, 
i que finalment varem haver de 
recórrer al Síndic de Greuges per 
tenir una resposta. 
En aquesta instància demanàvem 
que se’ns lliurés la comptabilitat 
de la despesa corrent de l’Ajun-
tament, separant per una ban-

da les despeses generades pels 
membres de Govern i per l’altra 
les de l’Ajuntament, totes elles 
detallades a 9 dígits comptables. 
Dit d’una forma més planera, 
volíem que ens facilitessin els 
comptes dels diners gastats amb 
el màxim de detall possible. Si 
s’ha comptabilitzat, per exemple, 
una despesa de 100 € per fer un 
acte de representació del Govern 
i es desgrana a 9 dígits, sabrem 
qui ha fet aquesta despesa, si 
l’Alcaldia o els Regidor/es, i quin 
dels Regidors/es ha estat en con-
cret, i a més es podrà veure en 
què s’han gastat els diners. Po-
dríem dir que el que demanàvem 
era una petita auditoria compta-
ble de les despeses de l’equip de 
govern. Això, que a primera vista 
pot semblar una mica complicat, 

els que treballen en comptabilitat 
saben que no ho és en absolut, 
doncs quan es fa l’assentament 
comptable, el mateix programa 
informàtic ja estableix aquest 
detall, i per tant, és tant simple 
com prémer la tecla correspo-
nent i deixar que s’imprimeixin 
les dades sol·licitades.
Per tant, volem manifestar pú-
blicament, una vegada més, la 
nostra queixa per les mancances 
informatives d’aquest Govern 
format per PSC-CIU-ERC, i volem 
també que tots els nostres veïns 
sàpiguen la poca transparència 
que envolta la seva gestió, i que 
es conegui la deixadesa del regi-
dor Sr.Grau, que en aquest cas, 
com a titular d’Hisenda, és el 
responsable polític de “no donar 
resposta” a la nostra instància. 

Però, per què no volen fer pú-
bliques les seves despeses? De 
què tenen por? On queden les 
seves declaracions públiques de 
transparència i agilitat? Haurem 
de recórrer altra vegada al Síndic 
de Greuges perquè els hi recordi 
les seves obligacions? 
Exigim al Govern de l’Ajunta-
ment que actuï amb el rigor i 
la transparència que cal per tal 
de poder desenvolupar la nostra 
tasca com a Regidors a l’oposi-
ció. En diferents escrits publicats 
en aquesta revista hem denunci-
at males pràctiques de comuni-
cació i d’informació per part de 
l’equip de govern. Aquest és un 
exemple més, que confirma que 
el que diem és cert.

Entesa per Cubelles - FIC

Esquerra és un 
partit demo-

cràtic, no només per convenci-
ment, sinó també en el funciona-
ment. Això no sempre és senzill 
de combinar amb les exigències 
del moment, però tampoc amb 
les estratègies personalistes, de 
manera que, en un partit assem-
bleari com el nostre, tots els vots 
compten i, per tant, per tots ells 
s’han de treballar.
Durant dues legislatures seguides el 
procés d’elecció del candidat per a 
les eleccions municipals a Cubelles 
que ha dut a aquest partit ha es-
tat encapçalat per en Joan Andreu 
Rodríguez i Serra. En uns moments 
de creació i impuls del projecte, en 
Joan va saber exercir el lideratge su-
ficient per a unir forces i la convicció 
necessària per a involucrar un ampli 
grup humà en un projecte en ferm 

desenvolupament. Esquerra ho ha 
fet des del treball en equip al servei 
del nostre poble. En aquests tercers 
comicis electorals que per al 2011 
se’ns plantegen, hem tornat a viure 
un procés d’elecció de candidats/es 
que, aquest cop, també ens ha dut 
a la reflexió.
El passat 21 de març d’aquest 
any 2010, l’assemblea d’Esquer-
ra de Cubelles, formada per 32 
militants, es reunia al Casal Jo-
sep Mestres sota l’Ordre del Dia 
d’elecció del seu representant al 
capdavant de les llistes electo-
rals municipals del 2011. S’hi va 
analitzar la necessitat d’injectar 
nous impulsos, noves inèrcies, 
però també la no renúncia a l’ex-
periència adquirida, als resultats 
assolits. Tot plegat amanit amb 
la solidesa que ens atorga ser un 
partit en xarxa, no tan sols virtual, 

sinó ben humana i creure en el 
nostre projecte comú. Afrontem 
doncs aquesta tercera legislatura 
amb moltes il·lusions i sobretot 
amb moltes complicitats.
En Joan Rodríguez i Serra, torna-
rà a ser el nostre cap de llista, 
però no estarà sol. Tot un grup 
humà de persones disposades a 
seguir-ne el relleu també hi seran. 
Perquè no és aquest un projecte 
basat en els personalismes i per-
què el convenciment de la feina 
feta ens porta a mirar el futur amb 
ambició. Ens queden encara uns 
mesos de confecció de llista i de 
preparació de programa, seran 
uns mesos intensos en els que no 
renunciarem a res. 
Una candidatura amb noves incor-
poracions que tindrà experiència, 
formació, joventut i el més impor-
tant, serà una mostra de la diver-

sitat del teixit social de Cubelles.
Volem comptar amb la vostra 
participació, necessitem conside-
rar les vostres propostes. I és per 
això que animem a tots els qui 
desitgeu formar part d’un projec-
te compartit i ple d’il·lusió a que 
ens feu arribar els vostres punts 
de vista. 
En Lluís Llach ho resumia d’allò 
més bé: “caminem per poder ser 
i volem ser per caminar”.
Cal fer un pas endavant fugint de 
les qüestions personals, cal mirar el 
futur en benefici dels nostres fills, 
per tant ens cal recollir totes les 
veus i fer-les sentir amb intensitat.
Per això obrim el correu d’es-
querra de Cubelles, cubelles@
esquerra.org i el nostre telèfon 
651497741, als vostres suggeri-
ments.

PER CUBELLES, NO RENUNCIAREM A RES.

NECESITAMOS UN GOBIERNO RESPONSABLE
Vamos a empe-
zar este escrito 

pidiéndoles un favor: Mírense el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
del día 25 de Mayo de 2010, con-
cretamente la pág. 45624 la cual 
está dedicada exclusivamente a 
corregir los errores publicados el 
día anterior en el correspondien-
te BOE.

Después de dicha lectura espero 
que compartan con nosotros el 
titular de este escrito

Asistimos estos días al recorte 
social del Gobierno, en el cual 
pretende cargar sobre las es-
paldas de pensionistas, madres 
embarazadas, funcionarios, per-
sonas dependientes, en definiti-
va, a la gran mayoría de familias 

de este país, los monumentales 
errores en materia económica de 
su Gobierno.

Desde el Partido Popular nos 
preguntamos, no sería más ló-
gico suprimir Ministerios, Emba-
jadas innecesarias, o la Vicepre-
sidencia 3ª del Sr. Chaves, que 
todavía en estos momentos no 
sabemos cuáles son sus funcio-
nes pero sí sabemos sus costes?

Y como no puede ser menos, 
en Cubelles bajo el manto de 
las mismas siglas socialistas 
nos encontramos que ante una 
Moción del Partido Popular pre-
sentada en el último Pleno en la 
que pedíamos que se pagaran 
las facturas correspondientes a 
los proveedores pendientes de 

pago (que nadie se olvide que 
estamos hablando de Pymes y 
Autónomos), los cuáles están 
haciendo verdaderos esfuerzos 
para mantener puestos de traba-
jo, votaron en CONTRA.

Acabamos pidiéndoles otro fa-
vor: hágannos llegar sus inquie-
tudes al respecto a la siguiente 
dirección de correo: ppcubelles@
hotmail.com.
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Urgències
Emergències 112
Policia Local de Cubelles 092 - 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 79 06
Hospital de Sant Antoni 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja 93 814 30 30

Serveis
Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)  93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries)  900 77 00 77
RENFE 902 24 02 02
Taxi Montse 609 36 51 53
Taxi Albert 657 20 50 70
Taxi Daniel Flores 653 79 98 57
Taxi Isidoro 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 / OPIC 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 78 50
Festes i Tradicions i Prom. Cultural 93 895 01 47
Poliesportiu Municipal 93 895 04 25
Esports 93 895 06 08
Joventut / Espai Jove 93 895 03 61
Dinamització Econòmica / SOLC / Consum 93 895 11 25
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
Oficina de Turisme (platja)  93 895 65 31
Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Comunicació 93 895 63 21
Ensenyament 93 895 16 02
Servei d’entitats / Centre Social 93 895 75 51
Museu Charlie Rivel 93 895 32 50

Centres educatius
IES Cubelles 93 895 50 24
IES Les Vinyes 93 895 08 59
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
Llar d’Infants “L’Estel” 93 895 09 69

Web municipal  www.cubelles.cat.

OPIC http://opic.cubelles.cat

Perfil del contractant https://contractacio.cubelles.cat

Ràdio Cubelles www.radiocubelles.cat

http://www.facebook.com/radiocubelles

Turisme http://www.turismecubelles.blogspot.com

Espai Jove      http://www.espaijovecubelles.blogspot.com

http://www.facebook.com/espaijovecubelles

Exposició Charlie Rivel       

http://exposiciocharlierivel.blogspot.com

Blog de l’Arxiu municipal

http://arxiucubelles.blogspot.com

Oficina de Recaptació http://orgt.diba.cat

Telèfons Directori	Web
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