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Endesa Generación demana
la compatibilitat dels terrenys
de la Tèrmica amb una central
de cicle combinat

Les obres del nou Centre d'Atenció Primària de Cubelles
ja han començat. Després que la Generalitat adjudiqués
les obres a l'empresa Tiferca SA, per un import total
de 2.614.144,42 €, aquesta ha començat les feines
d'excavació del terreny on s'ha de construir el nou
equipament sanitari.

El nou centre mèdic, que es construirà a la confluència
dels carrers Sebastià Puig i Mn. Miquel Cortí, disposarà
de 1.451 m2 de superfície construïda i donarà servei
a una població de 20.000 habitants.

El Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya ha accedit a la petició de l'Ajuntament
de Cubelles de posar en funcionament la tercera
escola de primària el proper mes de setembre.
El nou equipament educatiu, que estarà ubicat en
els terrenys on hi ha l'IES Cubelles, començarà amb
dues aules de P3, una mixta de P4 i P5 i una
de primer de primària.

Les autoritats municipals i els Mossos d'Esquadra ja
han començat les reunions de coordinació per a
treballar en el procés de desplegaments de la policia
autonòmica a partir del mes de novembre. Els Mossos
tenen previst desplegar-se al Garraf, definitivament,
a finals de l'any 2008.

La majoria de grups polítics
valoren positivament
les millores del projecte
Complex Mixt Esportiu - Hoteler

Marcillas, Padreny i Peregrina
ocupen les carteres dels
regidors cessats del PSC i ERC
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L'OPIC, primera mesura visible
del Reglament de Participació
Ciutadana
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     Els Mossos d'Esquadra
es desplegaran al novembre
al Garraf

     Cubelles tindrà una tercera
escola el proper curs

Les obres del CAP Cubelles ja s'han iniciat
L'empresa constructora, Tiferca SA, ha de tenir l'edifici acabat
en un termini màxim d'un any
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Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d'Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d'Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d'Aliga

Telèfons d'urgències
112
93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 38 24
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30
93 895 67 71

Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE
Taxi Pedro Gimenez
Taxi Manuel Palmero
Taxi José L. Sánchez
Farmàcia Muntaner (poble)
Farmàcia López (platja)
Correus
Parroquia (Santa Maria)

607 161 349
93 895 77 07
900 77 00 77
93 895 03 53
678 85 44 48
666 63 70 82
607 55 40 90
608 74 69 70
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 00 03

Telèfons de serveis

Ajuntament de Cubelles
Serveis Tècnics
Acció Social i Sanitat
Serveis d'entitats
Medi Ambient
Cultura i Esports
Poliesportiu Municipal
Educació i Joventut
Promoció Econòmica
Biblioteca i Casal de Cultura
Oficina de Recaptació
Oficina de Cadastre
SOLC - Of. Ocupació
Jutjat de Pau i Registre Civil
CEIP Charlie Rivel
CEIP Vora del Mar
Llar d'Infants "La Draga"
Oficina de Turisme (poble)
Ràdio Cubelles
Departament de Comunicació

93 895 03 00
93 895 78 50
93 895 24 57
93 895 77 64
93 895 00 15
93 895 01 47
93 895 04 25
93 895 03 61
93 895 32 50
93 895 23 87
93 895 11 25
93 895 11 82
93 895 03 00
93 895 75 10
93 895 09 56
93 895 75 15
93 895 21 61
93 895 25 00
93 895 03 26
93 895 60 41

Telèfons municipalsAJUNTAMENT
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L'ALCALDIA INFORMA

     es de fa uns mesos, arran del cessament
de l'Equip de Govern dels regidors del PSC
i ERC, l'Ajuntament de Cubelles està vivint
una situació insòlita, que només es pot
explicar per la manca de responsabilitats
d'alguns dels regidors i regidores que el
conformen. La llei estableix que, quan una
majoria no estan d'acord amb el govern
constituït, aquest pot ser rellevat mitjançant
una moció de censura.

A Cubelles, però, acabem d'inventar un nou
sistema: impedir que un govern, legítimament
constituït, no pugui exercir les més bàsiques
atribucions. L'exemple més palpable és
la decisió d'alguns grups de l'oposició -CiU,
ICV, PSC i ERC- de prendre la representació
dels regidors de govern en alguns organisme
supramunicipals i, encara més greu,
municipals. És el cas de la designació
de la Sra. Cuadra, regidora de CiU a l'oposició,
com a representant del consell escolar del
CEIP Vora del Mar. Aquesta decisió afectarà
a l'excel·lent coordinació que existeix entre
la regidoria d'Educació i els centres escolars.
I no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen
els mateixos membres del consell escolar,
als quals també s'està criticant i, fins i tot
perseguint, per dir el que pensen sense por.

Els mateixos grups també han impedit que
aquest govern tingui representació en un
organisme tant important com és el consorci
de la Televisió Digital Terrestre. Per què? Ho
desconeixem, però és evident que si no prenen
una mesura complementària difícilment
podran donar compliment als acords que en
aquest consorci es prenguin. A més, caldrà

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

D

Una situació incomprensible

una coordinació mínima amb els tècnics
municipals perquè, si més no, aquests tramitin
els acords que prenguin.

Passa el mateix en l'aprovació del romanent
de tresoreria. El ple que es va convocar per
aprovar, o no, la seva distribució es va acabar
convertint en un mercat persa en què, sense
cap mena de rigor, cadascú tractava de portar
l'aigua al seu molí. Que si em treus aquests
carrers que són de votants de l'Entesa; que
si em poses aquells que m'interessen a mi;
que si les instal·lacions esportives sí que
anaven al meu programa... Senyores i senyors,
hem de ser més seriosos. Vull recordar que
abans de sortir del govern estaven d'acord
d'arranjar els carrers inclosos a la proposta
de romanent.

Decisions com aquestes denoten la manca
de responsabilitat d'uns grups que sumen
la majoria necessària com per presentar una
moció de censura, si així ho consideren
necessari per a la governabilitat del municipi.
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PLENS MUNICIPALS
Territorial de Salut del Garraf al Sr. Josep
Marcillas i Massuet, titular, i al Sr. Miquel
Padreny i Ribas, suplent, amb els vots a favor
del govern municipal (EC-FIC i ICb) i les
abstencions de CiU, ICV, PSC, PPC i ERC.

Designada representant municipal
en el Consell Escolar del CEIP Charlie Rivel
a la Sra. Mª Pilar González i Escoda, amb els
vots a favor del govern municipal (EC-FIC i
ICb) i les abstencions de CiU, ICV, PSC, PPC
i ERC.

L'Ajuntament de Cubelles va aprovar, per
unanimitat, la moció presentada pel PSC per
demanar a les institucions competents una
major inversió a les infraestructures ferroviàries
de la comarca del Garraf.

El ple no va aprovar la moció presentada per
ICV sol·licitant el retorn de la subvenció del
PUOSC de l'enllumenat públic a Mas Trader
I sector amb els vots contraris d'EC-FIC, PSC
i PPC, les abstencions de CiU i la regidora
d'ICV Mònica Miquel (per estar absents de
la sala), ICb i ERC, i el vot a favor del regidor
d'ICV Jordi Coch.

Tampoc s'aprova la moció presentada per ICV
sol·licitant la renúncia per parts dels regidors
municipals de l'aportació econòmica
a percebre per l'assistència al ple extraordinari
i urgent del 13 de novembre de 2006, amb
els vots a favor d'ICV i PPC, els contraris
d'EC-FIC, CiU i ICb i les abstencions del PSC
i ERC.

ALCALDIA

HISENDA

HISENDA

ALCALDIA

Ple extraordinari i urgent
del 18 d'octubre de 2006

Ple extraordinari
del 9 de novembre de 2006

Ple extraordinari i urgent
del 13 de novembre de 2006

Ple ordinari
del 20 de novembre de 2006

Ple extraordinari
del 4 de desembre de 2006

ALCALDIA

Ple ordinari
del 18 de desembre de 2006

Aprovada la substitució de diversos membres
de meses electorals.

Queda sobre la mesa la proposta de revisió
de les ordenances fiscals fins a l'elaboració
d'un estudi que defineixi quines són
les despeses fixes que té l'Ajuntament
per al 2007, a proposta de CiU. La votació
va comptar amb el suport de l'equip de govern
(EC-FIC i ICb) i CiU, en contra d'ICV i les
abstencions del PSC, PPC i ERC.

Aprovada amb els vots favorables del govern
(EC-FIC i ICb) i Ciu la proposta d'ordenances
fiscals per al 2007 amb un increment del
2% dels impostos i taxes que es modifiquen.

A la proposta van votar en contra els grups
d'ICV i ERC i es van abstenir el PSC.
La representant del PPC no va assistir per
motius laborals.

L'alcalde fa saber que en data 11 d'octubre
de 2006 ha estat adjudicada l'obra del CAP
de Cubelles a l'empresa TIFERCA, SA.,
per un import de 2.614.144,42€ i en un
termini de 12 mesos com a màxim per dur
a terme les obres.

Aprovat inicialment el canvi de forma
de gestió del servei públic de neteja viària
del municipi de Cubelles, passant de gestió
directa a ésser prestada en règim de gestió
indirecta, amb els vots a favor del govern
municipal (EC-FIC i ICb), CiU i PPC i en
contra d'ICV, PSC i ERC. L'acord es va aprovar
amb l'esmena presentada per CiU.

Designats com a representants del municipi
en el Consell Rector del Consorci del Govern

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

El ple no aprova la proposta de modificació
de pressupost per suplement de crèdit amb
els vots a favor d'EC-FIC i PPC, els contraris
de CiU, ICV, PSC i ERC, i les abstencions
d'ICb.

Per contra s'aprova la modificació de
pressupost per concessió de crèdit
extraordinari amb els vots a favor d'EC-FIC,
PSC i PPC, en contra d'ICV) i les abstencions
d'ICb, ERC i de CiU per no estar presents
a la sala.

No s'aprova la designació del Sr. Antonio
Peregrina i Albarral com a representant
de l'Ajuntament en el Consell Esportiu
Municipal pels vots a favor d'EC-FIC i de la
Sra. González d'ICb, en contra de CiU, ICV,
PSC i ERC i les abstencions del Sr. Grau
d'ICb, per no estar present a la sala,
i del PPC.

No s'aprova la designació del Sr. Antonio
Peregrina i Albarral com a representant
de l'Ajuntament en el Consell Esportiu
del Garraf pels vots a favor d'EC-FIC i d'ICb,
en contra de CiU, ICV, PSC i ERC) i l'abstenció
del PPC.

A proposta del grup d'ICV, es designa
a la Sra. Miquel (ICV), la Sra. Romero (PSC)
i el Sr. Albet (CiU) com a representants de
l'Ajuntament en la Comissió Paritària, amb
els vots a favor de CiU, ICV, PSC i ERC, en
contra d'EC-FIC i ICb i l'abstenció del PPC.

A proposta del grup del PSC, es designa com
a representants a les Comissions Sectorials
de la Federació de Municipis de Catalunya
als/a les següents regidors/es:
a la Comissió de Política Territorial i Petits
Municipis la Sra. Lluïsa Romero i Tomàs;
a la Comissió de Medi Ambient i Serveis
Municipals, el Sr. Jordi Coch i Datzira;
a la Comissió d'urbanisme, Habitatge
i Mobilitat, la Sra. Lluïsa Romero i Tomàs;
a la Comissió de Salut, Consum, Comerç
i Turisme, el Sr. Joan Andreu Rodríguez
i Serra; a la Comissió de Benestar, el Sr. Joan
Andreu Rodríguez i Serra; i a la Comissió
Internacional, el Sr. Joan Andreu Rodríguez
i Serra, amb els vots a favor de CiU, ICV, PSC
i ERC, en contra d'EC-FIC i ICb i l'abstenció
del PPC.

No s'aprova la designació com a representant
d'aquest municipi en la Mancomunitat
intermunicipal de Disminuïts Psíquics
del Garraf al regidor Sr. Antonio Peregrina
i Albarral amb els vots a favor d'EC-FIC i ICb,
en contra de CiU, ICV, PSC i ERC i l'abstenció
del PPC.

A proposta d'ICV, queda designat membre
suplent de l'Ajuntament de Cubelles en la
Mancomunitat Inermunicipal Penedès-Garraf
el Sr. Jordi Coch i Datzira, amb els vots
a favor de CiU, ICV, PSC i ERC, en contra
d'EC-FIC i ICb i l'abstenció del PPC.

A proposta del PSC, queda designat com
a representant d'aquest municipi en les
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PLENS MUNICIPALS

HISENDA

ALCALDIA

Ple ordinari
del 15 de gener de 2007

L'Alcalde, Josep Marcillas, informa de l'escrit
del Consell Escolar del CEIP Vora del Mar en
contra de la no ratificació de la Sra. Pilar
González com a representant municipal
al Consell Escolar.

A més es dóna compte dels 3/07 i 4/07,
de delegació de competències en favor
de diversos regidors.

A proposta dels grups de CiU, ICV, PSC i ERC
es proposa a Noemí Cuadra com
a representant municipal al Consell Escolar
del CEIP Vora del Mar, esmenant així
la proposta del govern de nomenar a la regidora
d'Educació, Pilar González. La designació es

compensació i entitats urbanístiques
col·laboradores a la Sra. M. Lluïsa Romero
i al Sr. Jordi Coch i Datzira amb els vots
a favor de CiU, ICV, PSC i ERC, en contra
d'EC-FIC i ICb i l'abstenció del PPC.

A proposta de CiU, queda designat com
a representant municipal substitut
en la Comissió d'Escolarització de Primària
i Secundària de l'àmbit territorial del Garraf
a la Sra. Noemí Cuadra i Soriano, amb els
vots a favor de CiU, ICV, PSC i ERC, en contra
d'EC-FIC i ICb i l'abstenció del PPC.

A proposta d'ERC, queden designats com
a vocals suplents representants municipals
en el Consell Escolar Municipal, com a titular,
el Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, i com
a suplent, el Sr. Miguel Ángel López i Robles
amb els vots a favor de CiU, ICV, PSC i ERC,
en contra d'EC-FIC i ICb i l'abstenció del
PPC.

A proposta del PSC queda designada primera
vocal de l'Ordenança reguladora
de la intervenció integral de l'administració
municipal la Sra. Maria Lluïsa Romero
i Tomàs, amb els vots a favor de CiU, ICV,
PSC i ERC, en contra d'EC-FIC i ICb
i l'abstenció del PPC.

No es ratifiquen els decrets d'alcaldia en què
es designa representant municipal al Consell
Escolar del CEIP Vora del Mar i de la Llar
d'Infants La Draga a la Sra. Mª Pilar González
i Escoda amb els vots a favor d'EC-FIC i ICb,
en contra de CiU, ICV, PSC i ERC
i les abstencions del Sr. Grau d'ICb, per no
estar present a la sala, i del PPC.

A proposta de CiU, es designa al Sr. Miguel
Ángel López Robles i la Sra. Noemí Cuadra
Soriano com a membres representants
de l'Ajuntament de Cubelles en el Consorci
per a la Gestió de la Televisió Digital Local
Pública del Garraf amb els vots a favor
de CiU, ICV, PSC i ERC, en contra d'EC-FIC
i ICb i l'abstenció del PPC.

El ple va aprovar el calendari fiscal pel 2007
amb els vots favorables d'EC, ICb, CiU i PPC,
i les abstencions del grups del PSC, ICV i
ERC.

Aprovada per unanimitat la moció presentada
per CiU per demanar el traspàs de Rodalies
Renfe a la Generalitat de Catalunya i millora
del servei.

Aprovada amb els vots a favor d'EC-FIC, CiU,
ICb i ERC i les abstencions d'ICV, PSC i PPC

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

la moció presentada per CiU per demanar
l'adequació a l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya del Reial Decret 1513/2006
pel qual s'estableixen els ensenyaments
mínims en educació primària.

Ple extraordinari i urgent
del 29 de desembre de 2006

El ple desestima l'al·legació presentada pel
grup d'ICV a la modificacació del pressupost
per concessió de crèdit extraordinari amb els
vots a favor d'ICV, en contra d'EC-FIC, PSC
i PPC, i les abstencions de CiU, ICb i ERC.

D'aquesta manera queda aprovada
definitivament aquesta modificació
de pressupost.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Aprovada amb els vots favorables de CiU,
ICV, PSC i ERC la proposta de substituir
als representants del govern en diferents
comissions sectorials de la Federació
de Municipis de Catalunya. D'aquesta manera,
Mònica Miquel passa a ser la representant
de la Comissió Sectorial de Prevenció
i Seguretat i en la Comissió Sectorial
d'Economia, Pressupostos i Funció Pública;
Joan Albet com a representant de la Comissió
Sectorial d'Educació i d'Ocupació i Promoció
Econòmica; Noemí Cuadra ocuparà el mateix
càrrec en la de Cultura; Joan Rodríguez Serra,
en la Comissió de l'àrea de Joventut; i Jordi
Coch en la de Consum, Comerç i Turisme.

Amb la mateixa distribució de vots es va
aprovar la designació de Joan Rodríguez com
a suplent en la Comissió d'Escolarització en
l'àmbit Territorial del Garraf.

Finalment, els vots favorables de CiU, ICV,
PSC i ERC van permetre nomenar com
a representants en el Consell Escolar
Municipal a l'alcalde Josep Marcillas
(president), Joan Rodríguez i Miguel Àngel
López (vocals) i a Joan Albet (suplent).

La proposta va comptar amb els vots negatius
d'EC-FIC i ICb i l'abstenció del PPC.

ALTRES TEMES I MOCIONS

Aprovada per unanimitat la moció presentada
per ICV per definir i modificar els usos de la
zona definida com a Xarxa Natura 2000.

va aprovar amb els vots favorables de CiU,
ICV, PSC i ERC, els contraris d'EC-FIC i ICb
i l'abstenció del PPC.

Sala de plens de l'Ajuntament de Cubelles
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

L'Alcaldia informa de l'oferta de conveni
de publicitat del diari El Punt.
Aprovades diverses sol·licituds
d'associacions i entitats per a la utilització
d'espais municipals.
Aprovada la revisió de preus del contracte
de prestació del servei de cementiri, quedant
fixat el mateix en un import absolut
de 1.376,94 €, que sumats a l'import
del contracte suposen un import total
de 38.591,61 €.

Acceptada la subvenció de la Diputació
de Barcelona per a programes de suport
als pactes territorials, amb un import
de 12.000 € com a cofinançament de l'acció
d'intermediació i de 4.990,65 € com
a cofinançament de l'acció de Prospecció
d'Empreses.
Acceptada la subvenció del Servei
d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya
per a la contractació de treballadors
per a la realització d'obres i serveis d'interès
general i social, per un import total de
10.671,15 €.

La Junta concedeix subvenció de 5.000 €
al grup de natura G.I.R.C, integrat a l'ADF
Puig de l'Àliga.

Aprovada inicialment la modificació puntual
del Pla Parcial del Polígon Industrial
Les Salines, consistent en el canvi
de la definició geomètrica de la zona verda
situada a la illa delimitada pels carrers
Vallespir, Maestrat, Empordà i Garraf,
al polígon industrial Les Salines, per canviar
la forma trapezoidal actual per una
de rectangular, amb una geometria més
funcional.

Queda aprovat definitivament la revisió
del projecte de construcció d'una estació
de bombeig per donar solució als problemes
de clavegueram de la zona Bardají - Marítim,
amb un pressupost total d'execució
per contracte de 351.074,70 €.

Junta de Govern Local
del 26 de setembre de 2006

ALCALDIA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Junta de Govern Local
del 10 d'octubre de 2006

Aprovades les bases de la beca Ràdio
Cubelles, per a la d'investigació sobre els 25
anys de Ràdio Cubelles amb una dotació
econòmica de 2.000 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Serveis Gràfics Litocrom Preimpressió SCP
per la maquetació i impressió dels números
16 i 17 de la revista "l'Ajuntament Informa"
per un import total de 2.459,20 €
i 4.210 €, respectivament.

Es contracte a l'empresa Servillum Cunit SL
per a les obres de reforma a les dependències
municipals on actualment es troben emplaçats
els Serveis Generals, per un import total
de 15.410,54 €.
Queda aprovat el contracte menor amb
l'empresa Urbe SBD SL, per al manteniment
quinzenal de 16 àrees de jocs infantils
de Cubelles durant 6 mesos, des del 15
de juny fins el 14 de desembre de 2006,
per un import total de 11.640,60 €.

Es revisen els preus del contracte de serveis
per a la prestació dels treballs de neteja
de les platges, quedant fixat el mateix en
107.362,75 € anuals.

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Consop SCCL per a la gestió d'activitats
del projecte XAM per import de 9.288 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Centre de Salut Llum per a la realització
d'activitats físiques dirigides a la Gent Gran,
a l'Espai de la Gent Gran del Centre Social,
per import  de 8.778,88 €.

Es contracta a l'empresa Manejo Integrado
de Plagas y Patologias S.L. (SANITE) per
al tractament de prevenció i control de plagues
per import de 11.102,25 €.

Aprovades les bases i l'obertura de la
convocatòria de la beca d'investigació local,
amb una dotació econòmica de 2.000 €.
L'Ajuntament de Cubelles s'adhereix
al programa "Anem al Teatre", que la Diputació

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA DE CULTURA

de Barcelona conjuntament amb
els Ajuntaments de la Comarca del Garraf ha
organitzat per oferir un programa d'espectacles
de teatre, dansa i concerts de música
per als alumnes d'educació infantil, primària
i secundària, amb un import anual
de 1.860,95 €.

Es concedeix una subvenció al Club Bàsquet
Cubelles de 450 €, que s'afegeixen
als 9.500 € concedits per la Junta de Govern
Local de data 25 d'abril de 2006.
Es concedeix una subvenció al Club Futbol
Cubelles de 850 €, que s'afegeixen
als 34.650 € concedits per la Junta de Govern
Local de data 25 d'abril de 2006.
Es concedeix una subvenció al Club Tennis
Cubelles de 300 €, que s'afegeixen als 3.000
€ concedits per la Junta de Govern Local
de data 25 d'abril de 2006.
Es concedeix una subvenció complementària
al Club Marítim Cubelles de 2.596,20 €, que
s'afegeixen als 1.423,80 € concedits per la
Junta de Govern Local de data 25 d'abril de
2006, en motiu de la celebració  del LXIII
Campionat d'Espanya de Patí a Vela i Primer
Campionat d'Espanya de Patí a Vela Junior.
Es concedeix una subvenció al Club Patí
Cubelles de 250 €, que s'afegeixen als 5.500
€ concedits per la Junta de Govern Local
de data 25 d'abril de 2006.

Es concedeix una subvenció al Centre d'Esplai
Kitsch de 22.000 € per a l'any 2006.
Es concedeix una subvenció a l'entitat juvenil
El Cubell de 2.900 € per a l'any 2006.

Es subvenciona amb 2.800 € les activitats
organitzades al 2006 pel CEIP Vora del Mar.

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Paco García Prendas y Artículos
de Uniformidad SA per al subministrament
de roba per a la Policia Local, per import
de 11.982,14 €.

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Gilabert Miró Sa, per al subministrament
i instal·lació de gas natural al menjador
del CEIP Charlie Rivel, per import
de 4.872,06 €.
Aprovat la creació d'una Junta de Coordinació
entre Departaments de l'Ajuntament
de Cubelles.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

REGIDORIA DE JOVENTUT

ALTRES TEMES

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA DE SANITAT

ALTRES TEMES



7

JUNTA DE GOVERN LOCAL

ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

ALCALDIA

ALCALDIA

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Ártico Disseny i Comunicació per les tasques
d'assessoria i disseny gràfic, tant en format
revista, díptic, tríptic i altres, per import
de 8.050,40 €.
Es revisa el projecte de construcció
de l'ampliació de la llar d'infants La Draga
que implica que el nou pressupost d'execució
per contracte serà 483.650,26 €.

El Sr. Xavier Grau, Regidor de Comunicació
i Participació Ciutadana, proposa modificar
el grup del lloc de treball anomenat Cap
Departament d'Atenció Ciutadana previst
a la plantilla i a la relació de llocs de treball
de la Corporació, perquè aquest passi
del grup de classificació C, administratiu/va,
al grup de classificació B, Tècnic/a de Grau
Mig.

PRECS I PREGUNTES

Junta de Govern Local
del 24 d'octubre de 2006

Aprovades diverses sol·licituds d'entitats
i associacions municipals.

Queda aprovat el contracte menor
amb l'empresa Pirotècnia Igual SA
per al subministrament de material pirotècnic
per la a Festa Major Petita i Festa Major
de 2006, per import de 6.632,23 €.
Es signa el conveni amb el Consorci
de Normalització Lingüística que reguli les
relacions entre el Centre de Normalització
Lingüística (CNL) Alt Penedès-Garraf
i l'Ajuntament de Cubelles en quant als cursos
de català, per un import de 2.844 €.

Adjudicat a l'empresa BC Sistemes
de Comunicació SL el contracte de rènting
d'una centraleta telefònica per les noves
dependències del CEIP Vora del Mar per un
termini de 48 mesos, amb un cost total
de 5.486.71 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Sahergom SL per la reparació al sistema
de climatització de l'edifici de l'Ajuntament de
Cubelles, per un import total de 3.159,84 €.
Queda aprovat el contracte menor amb
l'empresa Consultoria i Projectes Llobregat
SL per a l'assistència i defensa jurídica per
la representació processal de l'Ajuntament
de Cubelles en el recurs 14/2006, promogut
per Alba Montané S.L. per la denegació de

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'HISENDA

la llicència de demolició sol·licitada en
l'expedient d'obra major 177/2003, per un
import total de 3.480 €.
La Junta aprova el contracte menor amb
l'empresa Consultoria i Projectes Llobregat
SL per a l'assistència i defensa jurídica per
la representació processal de l'Ajuntament
de Cubelles en el recurs 509/2004, promogut
per Autopistes de Catalunya S.A. contra la
liquidació de l'IBI en relació a la referència
cadastral 001600100CF86F00014W, per
un import total de 3.480 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Consultoria i Projectes Llobregat SL
per a l'assistència i defensa jurídica
per la representació processal de l'Ajuntament
de Cubelles en el recurs 70/2006, promogut
per Almeda Habitatges S.L. contra
la Resolució d'Hisenda de 10/10/2005 en
què es confirma la via de constrenyiment
pel cobrament d'uns deutes en concepte
de quotes urbanístiques del Pla de Sant Pere,
per un import total de 6.960 €.
Queda aprovat el contracte menor amb
l'empresa Consultoria i Projectes Llobregat
SL per a l'assistència i defensa jurídica per
la representació processal de l'Ajuntament
de Cubelles en el recurs 14/2005-B,
promogut per Autopistes de Catalunya S.A.
contra la liquidació de l'IBI de l'àrea de servei
de l'exercici 2004, per un import total de
3.480 €.
La Junta aprova l'aportació ordinària
a la Mancomunitat per a l'atenció i assistència
dels minusvàlids psíquics de la comarca del
Garraf, per un import de 9.155,43 €.

Aprovada la designació del Consorci per
a la Normalització Lingüística com a òrgan
competent en matèria de política lingüística
de l'Ajuntament de Cubelles.

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

ALTRES TEMES

Aprovades les certificacions números 10
i 11 de les obres per l'execució del projecte
de construcció del vestidor i graderia
del camp de futbol (subfase I i II, vestidors),
corresponent al mes de març de 2006,
presentades per Six Constructors Associaciats
SA, per import de 112.268,27 €
i 217.431,43 €, respectivament.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Sece SA per les obres del pla d'adequació
consistents en la reparació i instal·lació
de punts de llum al carrer Assutzena, per un
import de 25.238,87 €.
Queden reconegudes diverses despeses quina
contractació no ha estat la que estableix
la normativa vigent per un import total
de 463.929,81 €.

El Sr. Xavier Grau fa lliurament als regidors
de la Junta de Govern del "díptic"
de presentació de l'Oficina de Participació
i Informació Ciutadana (OPIC).
Els regidors d'ICb, Pilar González i Xavier
Grau, manifesten la voluntat de la formació
de posar a disposició del Il·lm. Sr. Alcalde
les carteres d'Educació i Joventut, Governació,
Comunicació i Participació Ciutadana,
proposta que no va ser acceptada pel l'Alcalde
perquè en cap ha perdut la confiança envers
la tasca desenvolupada pels esmentats
regidors.

Junta de Govern Local
del 8 de novembre de 2006

Acceptada la subvenció de la Diputació
de Barcelona dins l'àmbit d'ajuts per projectes
de creixement dels serveis socials d'atenció
domiciliària (SAD) i dins dels programes
de suport i d'ajuts de la Xarxa de Barcelona
Municipis de Qualitat per a l'any 2006 per
import de 2.300 €.

Queda aprovada l'oferta pública d'ocupació
per a l'any 2006 que constitueixen les places
dotades pressupostàriament dels diferents
llocs de treball, corresponents a personal
funcionari i personal laboral.

Aprovades les bases del concurs de cartells
per al Carnaval 2007, amb una dotació
econòmica de 300 € per a un primer premi
i 100 € per a un accèssit.

Aprovat el contracte menor amb Servillum
Cunit SL pels treballs de manteniment al
CEIP Charlie Rivel de Cubelles, per un import
de 22.667,27 €.

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

Junta de Govern Local
del 14 de novembre de 2006

L'Alcaldia informa que Gestió
d'Infraestructures, S.A., en data 11 d'octubre
de 2006, va adjudicar l'execució de les obres
de nova construcció del Centre d'Atenció
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PRECS I PREGUNTES

ALCALDIA

ALCALDIA

ALTRES TEMES

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Primària de Cubelles a l'empresa Tiferca,
S.A., per un import de 2.614.144,42 € i per
a un termini de 12 mesos.
Es dona i es denega el permís per
a la utilització d'espais municipals per part
d'entitats i associacions.
L'Ajuntament de Cubelles va aprovar
col·laborar amb la 15a edició de La Marató
de TV3, mitjançant la penjada de pancartes
promocionals i també en forma d'aportació
econòmica, i amb la campanya "Posa't la
gorra!" per tal de sensibilitzar a la societat
sobre el càncer infantil, on demana la
col·laboració de l'Ajuntament en la difusió
de la campanya a instal·lacions municipals
i escoles i també en forma d'aportació
econòmica mitjançant la compra material
o simbòlica de gorres, aportació econòmica,
subvenció...,
Es dona compte de la sentència número
768/2006 del TSJ de Catalunya.

Es concedeix una subvenció de 2.016 € tant
al CEIP Vora del Mar com a l'IES Cubelles
pel desenvolupament del projecte "Biblioteca
escola .Punt Edu". Així mateix, es concedeix
subvenció de 3.560 € al CEIP Charlie Rivel
pel desenvolupament del projecte "Biblioteca
escola.Punt Edu".
Aprovada la certificació número 6
de les obres per l'execució del projecte
de construcció d'ampliació de la llar d'infants
"La Draga", corresponent al mes d'agost
de 2006, presentades per Obres Quintana
SA, per import de 66.803,48 €.
La Junta aprova el contracte menor amb
l'empresa El fil d'Ariadna per a la realització
del projecte "Cubelles: Ciutat Educadora",
per un import total de 11.310,00 €.

Es contracte a l'empresa Prodille Espectacles
SL per a l'actuació de l'orquestra Centauro
en motiu del ball de Carnaval 2007,
per import de 8.700 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Music From Tamarit SL per a les actuacions
de les orquestres Emporium i la Loca Hyteria
el dimarts 14 d'agost de 2007, per import
de 11.999,04 €.
Queden aprovades les bases del concurs
de cartell de la 33a Setmana Cultural i del
Concurs de Roses Vila de Cubelles, amb una
despesa de 400 € corresponent al primer
premi (300 €) i a un accèssit (100 €)
per a cadascun.

Es contracta a l'empresa Bisbal Casacuberta
SL per a la neteja de grafits de diferents
edificis, per import  de 10.994,25 €.

Es modifica el contracte amb l'Associació
de Publicacions Periòdiques en Català d'Abast
Nacional per a la contractació de l'exposició
"Supermercat", fixant-se el nou import
3.480,00 €.

Es modifica el contracte amb l'Associació
Adifolk per a l'actuació musical de la Festa
de la Verema 2006, fixant-se l'import en
2.610,00 €.
Queda aprovat el contracte menor
amb l'empresa Sece SA per a la instal·lació
i retirada dels llums de Nadal, per import
de 5.909,25 €.
La Junta de Govern Local aprova el contracte
menor amb l'empresa Servillum Cunit SL
pels treballs de muntatge i desmuntatge
d'instal·lacions elèctriques a la Plaça
del Mercat, amb motiu de la Festa i Fira
de la Verema 2006, per un import total
de 3.770,58 €.

Es contracte a l'empresa Cuïc Demiürg
Esdeveniments pel disseny i decoració de les
tres carrosses de reis i vehicle de regals per
a la cavalcada de Cubelles 2007, per import
d'11.948,00 €.
Aprovat el contracte de subministrament amb
l'empresa Ofertas y Depósitos SL per adquirir
material decoratiu de Nadal, per import
de 3.667,64 €.
Queda aprovada la certificació número 4
i última de les obres d'execució del projecte
de construcció d'una estació de bombeig per
donar solució als problemes de clavegueram
de la zona Bardají-Marítim de Cubelles
presentada per l'empresa Agrovial S.A., per
un import de 64.539,63 €.
La Junta sol·licita un ajut a l'ACA per
a la realització d'actuacions de restauració
d'espais fluvials, de 4.640 €, fent-se càrrec
de l'altre 50% que costaria l'actuació.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Espacio Activo SA per adquirir mobiliari per
tal de condicionar l'ampliació de les
dependències de Secretaria, a la planta baixa
de l'edifici de l'Ajuntament de Cubelles, per
import de 11.049,48 €.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA DE CULTURA

Es dóna compte a la Junta, que en motiu de
la celebració de l'assoliment dels 25 anys de
ràdio municipal, la Federació de Ràdios Locals
de Catalunya ha fet entrega a Ràdio Cubelles
de l'escultura commemorativa d'aquest
aniversari. En relació a la concessió d'aquest
guardó, l'Equip de Govern vol expressar
públicament i deixar constància de la seva
felicitació als treballadors de Ràdio Cubelles
per la seva tasca a l'emissora municipal,
especialment en aquest any del 25è aniversari.

Junta de Govern Local
del 20 de novembre de 2006

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Roca Gómez SL pels treballs de moviment
de terres per a donar sortida a les aigües de
la desembocadura del Riu Foix, per un import
de 7.801,00 €.
Queda aprovat el contracte menor amb
l'empresa Tadec per a la redacció del projecte
d'urbanització de l'Hotel Liga sin Nombre de
Cubelles, per un import total de 4.450,92 €.
Aprovat el contracte menor amb Sorea SA
per d'efectuar les obres de millora del
clavegueram de la Plaça del Mercat i els seus
voltants, per un import de 9.966,28 €.
Aprovat el contracte menor amb José Maria
Gallardo Barragán pel subministrament
i instal·lació d'un sistema de climatització
tipus split amb bomba de calor, amb una
potència de climatització de 3.440 Kcl/h
per fred i 4.045 Kcl/h per calor, per import
de 2.539,24 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Dell Computer SA per l'adquisició de tres
ordinadors per tal de condicionar l'ampliació
de les dependències de Secretaria, a la planta
baixa de l'edifici de l'Ajuntament de Cubelles,
per import de 2.958,00 €.

Junta de Govern Local
del 28 de novembre de 2006

S'aproven sol·licituds diverses de les entitats
i associacions.
Nomenat el Sr. Enric Valldosera, enginyer
municipal, tècnic municipal en el procediment
de connexió a la xarxa Penedès-Garraf per al
subministrament d'aigua del riu Llobregat.
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Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Roca Gómez SL per les obres de reparació
d'una tanca metàl·lica al CEIP Charlie Rivel,
per un import de 16.501 €.

Queda aprovat el contracte menor amb
l'Associació Musical del Garraf per a realitzar
un concert a la Parròquia Santa maria
de Cubelles el dia 26 de novembre de 2006,
per un import total de 2.770 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Atenció Tècnica de l'Espectacle SL pel
muntatge de la decoració de les tres carrosses
de reis, vehicles de tracció i vehicle de
joguines per a la cavalcada de Cubelles 2007,
per un import total de 7.767,01 €.
Aprovat el recolzament a la candidatura
de la Ciutat de Tarragona per optar a la
designació de Capital Europea de la Cultura
2016.

Es modifiquen els terminis de la Beca Ràdio
Cubelles per a la investigació dels 25 anys
de l'emissora.

Es contracta a l'empresa Sorea SA per les
obres de canalització pel subministrament
d'aigua als nous vestidors i boques de reg
del camp de futbol, per un import
de 5.727,72 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
El Ventall per reparar el sistema de bombeig,
necessari per al funcionament del rec
de determinades zones verdes de la Mota
de Sant Pere/Clot del Bassó, per un import
total de 3.717,80 €.

Aprovada la quota anual corresponent a l'any
2006 del Consorci de Turisme del Garraf,
per un import de 4.720 €.

Encarregat als serveis tècnics municipals
l'elaboració d'un pla d'actuació per tal
de completar les mancances detectades en
l'informe elaborat pels Serveis Territorials de
la Generalitat de Catalunya per a les escoles
de Cubelles.
Es contracta a l'empresa Espacio Activo SA
pel subministrament de mobiliari per les
dependències del Jutjat de Pau de Cubelles,
per import de 3.691,65 €.
Contracte menor amb l'empresa A. Fonoll

Planas SL pel subministrament de prestatges
metàl·lics per a l'arxiu a l'edifici municipal
de l'escorxador, per import de 3.660,22 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
José Maria Gallardo Barragán pel
subministrament d'un sistema de climatització
tipus split amb bomba de calor, amb una
potència de climatització de 5.590 Kcl/h per
fred i 6.365 Kcl/h per calor, per import de
3.148,24 €.
Obert expedient informatiu sobre les diferents
actuacions realitzades i problemàtiques
generades en referència a la llera del riu Foix
en el tram de la seva desembocadura.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA DE CULTURA

Junta de Govern Local
del 4 de desembre de 2006

Aprovat el contracte menor amb Whasington
Internacional SA pel desmuntatge i transport
de retirada dels mòduls del camp de futbol
municipal, per import de 2.635,26 €.
Es dóna compte de la resolució judicial
que posa fi al procediment de recurs ordinari
número 1395/2001 contra l'Ajuntament
de Cubelles per desestimació de reclamació
patrimonial.

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Cats Consultoria i Assessoria Tècnica
en Serveis SL pel servei de manteniment
i actualització del cadastre i el padró
de l'impost de bens immobles de naturalesa
urbana 2006, per un import de 11.517,33 €.

Queda aprovat el contracte menor amb
l'empresa Serveis Gràfics Litocrom
Preimpressió SCP per la maquetació
i impressió de 6.000 exemplars de la revista
"l'Ajuntament Informa" núm. 18, per import
de 3.120,40 €.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Corrandes Animació pel disseny, producció,
coordinació i edició de 500 CD musicals, en
els que es farà participar diversos músics
i cantants de Cubelles amb poemes de Víctor
Alari, per import de 3.480,00 €.

Acceptada la subvenció de la Diputació
de Barcelona dins l'àmbit de suport
al desenvolupament de les polítiques locals
de Turisme i per a la realització de l'activitat
de la Festa i Fira de la Verema 2006, essent
l'aportació econòmica de 2.000,00 €.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Junta de Govern Local
del 12 de desembre de 2006

Aprovades diverses sol·licituds d'entitats
i associacions.
Es contracta a l'empresa Fruits de la Terra
pel subministrament de lots de Nadal
pel treballadors i persones vinculades
a la Corporació, per import de 3.586,30 €.

Aprovat el contracte menor amb Creàtica
Haddoch Associats SL pel servei d'edició
de la publicitat de les primeres jornades
gastronòmiques, per un import total
de 2.996,16 €.

Contracte menor amb l'Editorial Everest SA
per la contractació de l'exposició itinerant
Mozart de l'editorial Everest per els dies 15
al 25 de febrer de 2007, per import
de 2.995,00 €.

Modificat el contracte d'execució del projecte
de construcció de graderia i vestidors del
camp de futbol municipal (1ª Fase, Vestidors)
a l'empresa Six Constructors Associats SA,
per un import definitiu de 920.343,90 €.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA DE CULTURA

Junta de Govern Local
del 21 de desembre de 2006

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Professional Assistent SL per l'elaboració del
projecte i legalització de la instal·lació d'aigua
calenta i de la calefacció dels nous vestidors
del camp de futbol municipal de Cubelles,
per import de 5.000,00 €.

Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Fusteria Cubelles SL per substituir la fusteria
afectada pel corc al CEIP Josep Andreu Charlie
Rivel, per import de 11.102,24 €.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ
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Oficina de Participació
i Informació Ciutadana

Informa't i Par ticipa
L'Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC) és una de les mesures d'informació
i atenció ciutadana implantades al Reglament de Participació Ciutadana de Cubelles
(RPC), aprovat definitivament en la sessió plenària del 18 de setembre de 2006 (art. 18).

L'OPIC té per objectiu agilitzar els tràmits, canalitzar les peticions i informar
del funcionament de l'Ajuntament, oferint un servei integral a la ciutadania perquè
aquests puguin resoldre tràmits administratius o d'informació, facilitant la relació entre
Administració i ciutadans.

La implantació de l'OPIC s'anirà fent de forma progressiva a mesura que es vagi posant
en funcionament el Reglament de Participació Ciutadana recentment aprovat.

H O R A R I  D ' A T E N C I Ó  C I U T A D A N A

d i l l uns  a  d i vendres  de  10  a  14  h . ;  d i j ous  de  17  a  19  h .  i  d i ssab tes  de  10  a  13  h .

opic@cubelles.org  -  www.cubelles.cat
Pl. de la Vila, 1  -  Tel. 93 895 03 00  -  Fax. 93 895 27 29

Junta de Govern Local
del 29 de desembre de 2006

L'Alcalde informa que la Comissió Permanent
del Consell Escolar del CEIP Vora del Mar
exposa les consideracions de l'esmentada
Comissió Permanent, reunida el dia 21
de desembre de 2006, davant la notícia
de la no ratificació de la Regidora d'Educació,
Sra. Pilar González i Escoda, com
a representant municipal en el Consell Escolar
del CEIP Vora del Mar,
L'Alcalde informa a la Junta de Govern,
que el passat 27 de novembre de 2006,
es va assistir a l'Acte de Signatura de la
Declaració de Terrassa.

Convocades les proves selectives per cobrir
les dues places de conductor del servei de
grua municipal i les tres places de conserge
-una d'elles per a persones amb minusvalidesa
reconeguda-, vacants a la plantilla del personal
laboral d'aquest Ajuntament.

Aprovada una addenda per al curs 2007-
2008 del programa Anem al Teatre.

Acceptada la subvenció del Servei d'Ocupació
de Catalunya, per import de 28.750 €.

Aprovada la certificació número 7
de les obres per l'execució del projecte
de construcció d'ampliació de la llar d'infants
"La Draga", per import de 56.022,62 €.
Es concedeix subvenció a l'Associació
Protectora d'Animals i Plantes del Garraf
de 6.000,00 €.
Queden reconegudes diverses despeses quina
contractació no ha estat la que estableix
la normativa vigent per un import total
de 225.521,77 €.

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALTRES TEMES
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ACTIVITATS CENTRE SOCIAL

Dimarts i dijous
10 a 12 h. Cursos de Català
Org. Regidoria de Cultura

Dilluns
10 a 11:45 h. Cursos de Català
Org. Regidoria de Cultura
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”

Dimarts
18:30 a 19:30 h. Taller d’expressió corporal
Org. Sincroart
18:30 a 19:30 h. Taitxi
Org. Associació d’Amics del Taitxi

Dimecres
10 a 11:45 h. Cursos de Català
Org. Regidoria de Cultura

Dijous
18 a 21:30 h. Francès
Org. Regidoria de Cultura

Divendres
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”

Dissabte
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”

Cursos

Horaris d'entitats

Centre Social de Cubelles C. Joan Roig i Piera, 3-5 · Tel. 93 895 75 51 · gelabertem@cubelles.org
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h., i de 16 a 22 h.

Cor l’Espiga, entitat coral (Despatx 2)
Dilluns 17 a 20 h.

Associació de Balls de Saló “Tempo de Ball”,
entitat esportiva (Despatx 3)
Dilluns de 20 a 21 h.
Divendres de 20 a 21 h.
Dissabtes de 20 a 22 h.

Por derecho propio, entitat social (Despatx 4)
Dilluns de 17 a 20 h.
Dijous de 17 a 20 h.

Associació de Dones La Fita, entitat de dones
(Despatx 5)
Dilluns de 18 a 20 h.
Dimecres de 18 a 20 h.

Tale Talamo, ONG (Despatx 6)
De dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20 h.

Alcohòlics Anònims, entitat social (Despatx 6)
De dilluns a divendres de 20 a 22 h.

Sincroart, entitat cultural (Despatx 2)
Dimarts de 19 a 22 h.
Divendres de 19 a 22 h.

Amics del Taitxi, entitat esportiva (Despatx 3)
Dimarts de 18,30 a 19,30 h.

Federació d’AAVV, entitat veïnal (Despatx 4)
Dimarts de 10 a 12 h.
Dijous de 10 a 12 h.
Dissabtes de 18 a 20 h.

Associació de Dones La Mar, entitat de dones
(Despatx 5)
Dimarts de 17 a 20 h.
Dijous de 17 a 20 h.
Divendres de 17 a 20 h.

Associació juvenil “El Cubell”, entitat juvenil
(Despatx 7)
Dimarts de 17 a 22 h.
Dijous de 17 a 22 h.

Associació del Voluntariat, entitat social
(Despatx 2)
Dimecres de 17 a 19 h.

Agrupació de Balls Populars, entitat cultural
(Despatx 2)
Dimecres de 19 a 22 h.
Dissabtes d’11 a 13 h.

Club d’Escacs “El Castell”, entitat esportiva
(Despatx 3)
Dimecres de 19 a 21 h.
Dissabte de 17 a 21 h.

Fauna Cubelles, entitat ecologista (Despatx 7)
Dimecres de 20 a 22 h.

Associació d’Amics d’Unesco – Garraf,
entitat social (Despatx 4)
Divendres de 16 a 22 h.

Agrupació Sardanista Anella Oberta,
entitat cultural (Despatx 5)
Dissabtes d’11 a 12 h.

Club Ciclista Cubelles,
entitat esportiva (Despatx 6)
Dissabte de 17 a 21 h.

Grups d’Estudis Cubellencs “Amics del Castell”,
entitat cultural (Despatx 7)
Dissabtes de 12 a 14 h.

AAVV del Nucli Antic, entitat veïnal
(Despatx 7)
Divendres de 19 a 21 h.

Associació d'Hostaleria i Comerç, entitat
comercial
(Despatx 4)
Dimarts de 21 a 22 h.

Exposicions

Activitats de l'Espai de la Gent Gran
De dilluns a dissabte
16 a 20 h. Espai de la Gent Gran
Espai dirigit a tots els jubilats i pensionistes del
municipi amb activitats diverses: jocs de cartes,
premsa diària, televisió, jocs de taula...

Dimarts
10 a 11 h. Manteniment
15:30 a 16:30 h. Curs d'alfabetització
                             per a gent gran
Dimecres
10 a 11 h. Taller de dietètica
Dijous
10 a 11 h. Aeròbic
15:30 a 16:30 h. Curs d'alfabetització
                             per a gent gran
Divendres
10 a 11 h. Taitxi

Activitats de l'Espai Jove
Dilluns
18.30 a 20 h. Dibuix artístic,
amb Vicente Segrelles
20.30 a 22 h. Dansa del ventre
Dimarts
18 a 19.30 h. Dansa del ventre
20 a 21.30 h. Expressió teatral, amb Mercé Bosch

Dimecres
18:30 a 20,00 h. Anglès (grup 1)
20 a 21,30 h. Anglès (grup 2)
Dijous
11 a 12:30 h. - 17:30 a 19 h. - 20.30 a 22 h.
Dansa del ventre, amb Carmen Castro

Divendres
18 a 20 h. Iniciació a l'Àrab

Curs de Directors/es d'Educació en el lleure.
Els dies: març: 31  �  abril: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 21, 22, 28 i 29  �  maig: 5, 6, 12 i 13
De 9.30 h a 14.30 h, i de 16 a 20 h.
Més informació i inscripcions: Espai Jove del Centre Social. Tel.: 93 895 03 61

Del 27 de gener al 14 de febrer. Exposició de pintura de Carolina Tomas.
Del 15 al 24 de febrer. Mozart i el món de la música
Del 26 de febrer al 17 de març. Exposició de pintura de Joaquim Sunyer
Del 22 de març al 12 d'abril. Exposició de pintura d'Anselm Cabús
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HISENDA

Els grups polítics van rebutjar l'ampliació de partides amb crèdit provinent del romanent, però van
donar suport a la creació de partides noves per a projectes

L'Ajuntament de Cubelles no podrà incorporar
al pressupost de l'exercici del 2006 la totalitat
dels 5,7 milions d'€ de romanent de tresoreria,
resultant de la liquidació de l'any 2005.

Aquesta és la principal conseqüència del
maratonià ple extraordinari de la Corporació,
que es va celebrar el 4 de desembre.
La valoració de la distribució va provocar una
llarga i, per moments tensa, discussió que
va acabar amb la suspensió del ple durant
més de trenta minuts. Aquest recés es va
produir perquè els diferents grups polítics
poguessin consensuar una proposta definitiva,
que finalment no es va produir.

Els regidors tenien dos punts a debatre,
ambdós amb la distribució del romanent
de tresoreria. En el primer, es proposava
ampliar diverses partides ja existents
al pressupost del 2006 en les que s'havia
evidenciat manca de consignació per un valor
de més de 2,7 milions d'€. Així es proposaven
diverses actuacions en matèria de mobiliari
de les dependències del Centre Social;
la reurbanització i asfaltat de carrers; o les
graderies del camp de futbol; actuacions
de millora a les urbanitzacions; entre d'altres.

Joan Andreu Rodríguez (ERC) va realitzar
un llarg discurs en què va criticar la manca
d'inversions realitzades al municipi i va fer
retrets a la gestió interna municipal, acusant
a l'alcalde d'exercir "control polític",
denunciant haver estat sotmès a diverses
mancances en la seva tasca com a regidor.

Aquestes paraules van ser immediatament
rebatudes per la regidora Joana Navarrete
(PPC), que va assegurar "no comprendre com,
denunciant això, no ha plegat abans".
La regidora popular, a més, va reclamar
la necessitat de "fer propostes en benefici
del municipi, perquè molts d'aquests temes
tots els hem reclamat en moltes ocasions".

La primera proposta d'esmena del punt va
ser la presentada per Maria Lluïsa Romero
(PSC), que va demanar la supressió de part
dels projectes inclosos (via pública -excepte
la canalització del Cementiri-; millores a
Ràdio Cubelles; arranjament d'espais verds;
entre d'altres). Alhora va lamentar que "les

La proposta de distribució del romanent de tresoreria
no supera l'aprovació de forma íntegra

partides proposades no estiguin consensuades
ni amb els veïns ni amb ningú". Romero va
apuntar "no entendre perquè algunes gestions
importants, com és l'asfaltat dels carrers, no
s'han executat, quan molts carrers són
intransitables" i reclamava "serveis per igual
tant al centre com a les urbanitzacions".
La cap de llista dels socialistes va titllar
alguns projectes "d'electoralistes".

Pilar González (ICb), per la seva banda, va
exigir el compliment de quatre condicions
per donar el seu suport a la proposta:
"la realització d'una llista de prioritats;
l'establiment d'un calendari d'execució;
el màxim consens de les forces polítiques;
i una proposta ferma del procés de participació
ciutadana".

Per la seva banda, Mònica Miquel (ICV) va
reclamar "els certificats bancaris sobre el
romanent, perquè no ens creiem els números".
Miquel va retreure la manca de participació
ciutadana i va parlar "d'incompliment
del principi d'equilibri pressupostari". El grup
ecosocialista va proposar deixar el punt sobre
la mesa, proposta que no va prosperar.

Joan Albet (CiU) va explicar que "el romanent
mostra l'empobriment del municipi per la
manca d'inversió". Per Albet "hi ha projectes
que s'han d'assumir, ja que es tracta
de mancances bàsiques perquè l'Ajuntament
funcioni i les coses vagin bé". En aquest
sentit, CiU va demanar "fer un pressupost
de mínims i després, a través de la participació
ciutadana i de les entitats, treballar la resta
de pressupost".

L'Alcalde de Cubelles i regidor d'Hisenda,
Josep Marcillas, va fer una exposició dels
projectes inclosos i va remarcar el fet que "si
no es tira endavant l'aprovació de l'aplicació
del romanent, difícilment es podran tirar
endavant projectes importants l'any 2007".
Segons l'Alcalde "durant tres anys hi ha hagut
un estalvi net, però era impossible aplicar
el romanent ja que no estaven tancades les
liquidacions".

El ple, després que l'alcalde demanés una
pausa de la sessió per negociar el punt amb
la resta de grups, va votar l'esmena del grup

socialista, en la què es proposava uns canvis
en la proposta inicial mantenint algunes
partides i eliminant algunes altres. L'esmena
no va prosperar malgrat les dues votacions
que es van haver de realitzar per l'empat que
es va produir entre els grups a favor
de l'esmena i els contraris i que va requerir
del vot de qualitat de l'Alcalde per desfer-lo.

Finalment, es va votar la proposta original,
que va quedar revocada amb els vots a favor
d'EC i PPC, els contraris de PSC, ICV i CiU
i les abstencions d'ICb i ERC.

Després de més de quatre hores de sessió
plenària, es va debatre el segon punt
de l'ordre del dia, referent a la proposta
de creació de noves partides econòmiques
amb una altra part del romanent de tresoreria,
per import de 2,7 milions d'€ més.

Entre els projectes proposats hi ha el del pont
de connexió del sector marítim i la Mota
de Sant Pere-Clot del Bassó; els accessos
al Poliesportiu; la urbanització de la plaça
del camp de futbol -que inclou la construcció
dels accessos i l'enllumenat de l'IES Cubelles-
; la creació d'una empresa pública; entre
d'altres.

En aquest punt es va tornar a produir un
intens debat amb arguments similars als
del primer punt. Cada grup va anar exposant
els projectes als que donava suport i a aquells
als que no hi donaria.

Finalment, es van votar les esmenes
presentades per ICV de treure dues de les
partides, que van ser rebutjades pels vots
contraris d'EC, CiU, PSC i PPC; els favorables
d'ICV; i les abstencions d'ICb i ERC. D'aquesta
manera, es va votar el punt original amb
l'aprovació de la proposta gràcies al suport
dels grups d'EC, PSC i PPC; i malgrat el vot
contrari d'ICV i les abstencions de CiU -que
van abandonar el ple minuts abans
de la votació-, ICb i ERC.

Llum verda a les noves partides
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HISENDA

L'aprovació definitiva de la modificació
del pressupost va haver d'esperar al 29
de desembre, després que es celebrés un ple
extraordinari i urgent. Durant el període
de 15 dies d'exposició pública, el grup
municipal d'ICV va presentar una al·legació
per demanar l'elaboració del pla econòmic
financer i que es complís el principi
d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Finalment l'al·legació va ser rebutjada pels
vots en contra de l'Entesa, el PSC i CiU;
Iniciativa per Cubelles i ERC es van abstenir.

Al·legació rebutjada

Entrada al camp de futbol i l'IES Cubelles. La urbanització dels accessos a la instal·lació i a l'IES Cubelles estan
pressupostats

El calendari fiscal per a l'any 2007 va quedar
definitivament aprovat en sessió plenària,
gràcies al suport dels grups d'EC, ICb, CiU
i el PPC. La regidoria d'Hisenda prepara ara
l'edició que es repartirà domicili a domicili
entre els contribuents de la vila.

Els terminis impositius, en el període voluntari,
s'han respectat com en els darrers exercicis,
mentre que s'ha retardat lleugerament el
pagament mitjançant domiciliació bancària
en alguns casos. Aquest canvi està motivat
en el fet que mentre que els contribuents

S'aprova el Calendari fiscal pel 2007

que paguen en el període voluntari tenen un
marge de temps ampli, als que ho
domiciliaven, facilitant la feina de
l'Ajuntament, havien d'abonar els tributs molt
al principi del període. És per aquest motiu
que s'ha buscat una data intermèdia entre
l'inici i el final del període voluntari perquè
es girin els rebuts domiciliats.
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Cubelles començarà el curs 2007-2008
amb tres escoles de primària
Ajuntament i Generalitat negocien la construcció d'un segon institut

Santiago Toribio guanyador del concurs de logotips del projecte Cubelles, Ciutat Educadora

Han participat els alumnes de 4rt d'Eso de l'IES de Cubelles. Beatriz Lara i Noelia Bernal van ser
                                                        la segona i tercera, respectivament.

El Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya ha accedit a la petició
de l'Ajuntament de Cubelles de posar en
funcionament la tercera escola de primària
el proper mes de setembre. La regidora
d'Educació, Pilar González, i l'Alcalde
de Cubelles, Josep Marcillas, es van reunir
amb els responsables del Departament i van
aconseguir el compromís d'iniciar el proper
curs escolar amb tres centres d'ensenyament
primari.

El nou centre educatiu, que estarà ubicat
al sector de la Mota de Sant Pere - Clot
del Bassó, en el mateix terreny on hi ha l'IES
Cubelles, començarà la seva activitat en uns
mòduls prefabricats. De forma paral·lela,
s'iniciaran les obres de construcció del centre,
que tindrà dues línies. La regidora d'Educació,
Pilar González, ha destacat la importància
d'aquest anunci perquè "evitarà que els dos
centre actuals, el Charlie Rivel i el Vora
del Mar, es comencin a massificar".

El setembre de 2007 el curs escolar
començarà amb dues aules de P3, una mixta
de P4 i P5 i una de 1er. de primària. A més,
les instal·lacions provisionals comptaran amb
menjador, sala de psicomotricitat i serveis
complementaris.
D'aquesta manera, durant les preinscripcions
per al curs 2007-2008, els nens i nenes

Negociació pel segon institut

de Cubelles disposaran de tres centres.
En el cas del CEIP Charlie Rivel i el CEIP
Vora del Mar, les preinscripcions es faran en
els mateixos centres, mentre que per a la
nova escola la regidoria d'Educació habilitarà
l'Oficina Municipal d'Informació Escolar
(OMIE), que es troba a l'Espai Jove del Centre
Social de Cubelles (C. Joan Roig i Piera, 3-5).

Els representants municipals van aprofitar
l'entrevista amb el Departament d'Educació
per començar a negociar la construcció d'un
segon institut d'ensenyament secundari. Pilar
González reconeix que "la previsió és que
estigui construït cap a l'any 2010, tot i que
tot just hem començat a parlar".
En aquest sentit, el consistori cubellenc està
començant a cercar els terrenys municipals
d'equipaments més adequats per a instal·lar
aquest equipament educatiu.

Per altra banda, el projecte de construcció
del gimnàs del col·legi públic Charlie Rivel
segueix les fases tècniques corresponents.
Després de la seva concessió i amb el projecte

A punt d'adjudicar-se
el gimnàs del Charlie Rivel

La nova imatge corporativa del projecte
Cubelles, Ciutat Educadora ofereix diversos
missatges conceptuals i de simbòlics. Segons
el dissenyador i membre del jurat Nacho
Vizcaino "transmet cultura, experiència, treball
en equip, força i unió educadora.
D'estil senzill, es tracta d'una imatge de fàcil
enteniment, que marca localització,
dinamisme i moviment infinit. En definitiva,
dóna una sensació de seguretat, globalitat
i punt de trobada". Per a la regidora d'Educació
"tots hem d'estar implicats en l'educació"
i s'ha mostrat contenta que "hagin estat els
alumnes de 4rt d'ESO els protagonistes
de l'elecció d'aquesta imatge educativa".

tècnic acabat resta pendent la licitació
de les obres a través de concurs públic, cosa
que la Generalitat de Catalunya podria fer en
els propers dies.

La regidora d'Educació, Pilar González
assegura que "es tracta d'un gran projecte
que ha estat vist amb bons ulls també per
la direcció del centre". González considera
que "l'objectiu d'aquest projecte és recuperar
l'excel·lència dels primers anys de l'escola,
en quant a equipaments i espais educatius,
a fi de poder desenvolupar plenament
el projecte educatiu de centre".

El nou gimnàs tindrà uns 400 metres quadrats
i accés directament des del carrer, perquè no
interrompi les classes que es realitzin
al centre. Entre els futurs plantejaments del
nou gimnàs no es descarta obrir aquest servei
a la ciutadania un cop se signi un conveni
per compartir el seu ús, tal i com s'ha fet
amb l'obertura del servei de biblioteques dels
diferents centres educatius a través
del projecte .edu.

El nou gimnàs, que estarà ben equipat, tindrà
una estructura escalonada i es construirà al
costat de les pistes de bàsquet quedant ben
integrat amb l'entorn. Amb aquesta actuació
es dóna resposta a una llarga reivindicació
de l'escola, de l'Associació de Mares i Pares
(AMPA) i en general de tota la comunitat
educativa, que des de l'any 1999, demanava
aquest equipament.

González afegia que "sóc conscient que va
ser difícil trobar el concepte de Ciutat
Educadora ja que ha de traspassar fronteres,
donat que és un concepte global".

L'Alcalde va cloure l'acte recordant a l'alumnat
present que "tots són ciutadans del municipi"
i explicava "l'adhesió de l'Ajuntament
de Cubelles el 17 de juliol a la Carta
de Ciutats Educadores de manera unànime
esdevenint així membre de la xarxa de Ciutat
Educadores".

Presentació del logotip de Cubelles Ciutat Educadora
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Oficina de Participació
i Informació Ciutadana

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'OPIC, primera evidència de l'entrada
en vigor del Reglament de Participació
Ciutadana
La planta baixa de l'Ajuntament es reforma per adequar els Serveis
Generals, Contractació i l'Oficina d'Informació i Participació
Ciutadana (OPIC).

La primera conseqüència visible de l'entrada
en vigor del Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) ha estat la posada en
funcionament de l'Oficina de Participació
i Informació Ciutadana (OPIC). Des del passat
20 de novembre ja està incorporada la persona
que s'encarregarà de la coordinació
de la regidoria de Participació Ciutadana
i que exercirà de cap de l'OPIC

La nova responsable d'aquests serveis,
impulsats arran de l'aprovació definitiva
del RPC, és Inés Moreno Palomino, llicenciada
en Ciències Polítiques i amb experiència dins
del món de l'administració local. Moreno,
natural de Gelida, prové de l'Ajuntament de
Sant Llorenç d'Hortons. La principal missió
de la nova responsable de l'OPIC serà, a més
de posar en funcionament aquest servei
i dotar-lo de funcions, tal i com estableix
el RPC,  donar-lo a conèixer entre els ciutadans
i ciutadanes.

El regidor de Participació Ciutadana, Xavier
Grau, ha explicat que "ara s'està en una fase
de difusió per explicar el funcionament
del servei que ha de centralitzar el conjunt
d'informacions que genera l'Ajuntament".

Actualment l'OPIC té assignades 4 persones
entre les quals està el personal que atén
les trucades de l'Ajuntament, les del registre
municipal i les del padró. "Una de les primeres
tasques serà la de coordinar i detectar tots
els fluxos d'informació de l'Ajuntament per
posar-los a l'abast del ciutadà i, a partir d'aquí,
hi ha tot un seguit de funcions que des de
Secretaria s'han detectat que s'aniran delegant
a l'OPIC", ha dit el regidor.

En aquests moments, l'Ajuntament treballa
en la promoció del servei i en la campanya
de difusió del Reglament de Participació
Ciutadana. També està previst que s'editi
material informatiu divers perquè la gent
conegui el funcionament d'aquest Reglament.

Per a Grau "cal canviar dinàmiques de treball
ja que la informació no és clara i la dinàmica

no controlada s'ha d'encarrilar. Demana un
cert temps i col·laboració".

Paral·lelament, el consistori cubellenc ha
portat a terme obres al seu edifici principal,
a la plaça de la Vila, per a redistribuir els
Serveis Generals, Contractació i Participació
Ciutadana. Les obres han consistit,
principalment, en l'ampliació de l'àrea
de Serveis Generals incorporant l'espai que
havia ocupat l'antic arxiu de l'Ajuntament
i que ara es troba a l'antic Escorxador. Aquesta
redistribució de l'espai està lligada
a la incorporació de personal administratiu
a les àrees de serveis generals i contractació,
i personal tècnic a la Participació Ciutadana.

El regidor de Participació Ciutadana, Xavier Grau, i la nova cap de l'OPIC, Inés Moreno, en l'acte de presentació
de la nova tècnica
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SANITAT

Imatge virtual del futur CAP de Cubelles

Les obres de construcció del nou Centre
d'Atenció Primària de Cubelles (CAP) ja han
començat. Els treballs previs de neteja
i tancat del terreny es van iniciar durant les
festes nadalenques, després que l'empresa
pública de la Generalitat de Catalunya, GISA,
adjudiqués les obres l'11 d'octubre a l'empresa
Tiferca, S.A., per un import total
de 2.614.144,42 €.

La constructora disposa ara d'un període
de 12 mesos per executar les obres
de construcció del nou centre d'assistència
mèdica, que disposarà de 1.451 m2
de superfície construïda i està pensat per
a donar servei a 20.000 habitants.

L'alcalde i regidor de Sanitat, Josep Marcillas,
s'ha referit a la ubicació del nou equipament.
Per al màxim responsable municipal "avui en
dia trobar un lloc cèntric és difícil, perquè
la distribució dels terrenys d'equipaments
no afavoreix". Per aquest motiu, Marcillas
considera que "s'ha buscat un lloc accessible
i que reunís les dimensions corresponents
per a un CAP que pugui donar servei a uns
20.000 habitants".

El projecte constructiu del nou centre
d'atenció primària de Cubelles és obra
de Josep M. Miró i Gellida, en nom de Nitidus
Arquitectes SL, empresa a la que la Generalitat
de Catalunya va adjudicar el novembre
de 2005 l'elaboració del projecte.

El nou CAP és un edifici d'uns 1.451 m2
de superfície construïda per a donar suport
estructural a l'assistència primària de Cubelles,
d'acord a una població de referència de
20.000 habitants i una Àrea bàsica de Salut
(ABS) de 14.406 habitants.

Comencen les obres de construcció del nou CAP

Tenen un termini d'execució aproximat d'un any i li costaran
a la Generalitat de Catalunya un total de 2,6 milions d'€.

A causa de la topografia existent, l'edifici
s'ha hagut de dissenyar a la part del solar
de cota més baixa per tal de complir amb els
requisits d'accessibilitat exigits a un centre
d'aquestes característiques. A més, com
l'edifici ha de respondre a un ús intens, els
materials utilitzats en la seva construcció són
de llarga durada i de baix manteniment.

L'equip redactor ha entès l'edifici com a part
integrant dels equipaments del barri en el
que s'emmarca la seva construcció -l'Eixample
Nord-, especialment del CEIP Charlie Rivel
que està a l'altra banda del carrer Sebastià
Puig. A més, s'havia de tenir present que el
nou equipament limita amb una futura zona
verda.

L'edifici tindrà unes bones vistes per la seva
situació privilegiada. Els arquitectes que han
elaborat el projecte han volgut potenciar
aquestes vistes que es tenen des de l'edifici
cap a la vila -amb el mar al fons-, els camps
de la zona del Molí de la Palma i el Molí
de les Hortes i la zona verda.

Malgrat que el terreny disposa de prou
superfície per haver construït una única
planta, s'ha descartat a causa de la forma
triangular i de la pendent. Per aquest motiu,
el CAP de Cubelles tindrà dues plantes
que garantiran una relació amb l'entorn molt
més eficient i raonable minimitzan
la presència de murs de contenció generats
per la ubicació de l'edifici i la disposició
de talussos naturals. D'aquesta manera, en
aprofitar millor el solar es preveu la possible

La distribució dels serveis

ampliació cap al límit amb la zona verda
i, a més, es pot fer una millor divisió
dels serveis que tenen un ús diürn i els que
tenen un ús més permanent.

L'entrada al nou equipament sanitari estarà
al carrer Mossèn Miquel Cortí perquè és
el que queda més a peu pla del carrer
i on existeix una olivera extraordinària. L'accés
a l'edifici es farà a través d'una pendent suau
-del 2%- que salva una petita alçada de 10
centímetres i que millora la disposició
de l'edifici sense perjudicar l'accessibilitat
al mateix.

La planta baixa s'ha destinat a aquelles àrees
que bé pel seu funcionament continuat o bé
degut al perfil dels seus usuaris, cal que
tinguin una relació totalment directa i a nivell
amb l'accés en planta baixa: àrea d'entrada,
part de l'àrea administrativa, àrea d'atenció
continuada, àrea de medicina general, àrea
de pediatria, àrea polivalent, àrea
d'emmagatzematge i ET. Per contra, la primera
planta s'ha destinat totalment a aquelles
àrees que tenen un funcionament menys
constant o bé més privat: àrea de serveis
socials, àrea de personal sanitari, àrea
administrativa, àrea d'educació sanitària
i àrea d'instal·lacions.

La disposició en dos nivells s'ha fet de manera
que l'edificació decreixi en alçada d'acord
amb les rasants dels carrers. Així la part
d'edifici a un sol nivell està més pròxima
a la confluència dels dos carrers i la part
a dos nivells, més llunyana.
L' accés principal de l'edifici es fa a través
d'un porxo d'entrada. Un cop recorregut
aquest, s'arriba a la doble porta d'entrada.
A la dreta hi ha la recepció, que controla
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visualment directament l'accés, des d'on
a la vegada es pot agafar l'escala i l'ascensor
per pujar a planta pis.

Al cantó dret del vestíbul, corresponent
a la part de l'edifici a un sol nivell, s'hi disposa
l'àrea polivalent (odontologia i ginecologia,
entre d'altres), l'àrea de pediatria i part
de l'àrea administrativa (arxiu i despatx
d'administració). La zona de pediatria, en ser
àrees amb afluència de nens petits, mares
amb nadons, dones embarassades i altres
persones amb mobilitat reduïda, cal que
estiguin molt a la vora de l'accés i amb unes
condicions de confort, visuals i llum molt
bones. Per tant, la sala d'espera de l'àrea
de pediatria té unes visuals directament
a l'exterior a través d'una zona de porxo que
mira als camps propers del Molí de la Palma
i, a la vegada, controla l'entrada directa
de llum de ponent.

A l'esquerra del vestíbul principal, dividida
per un pati interior, la zona d'escales, ascensor
i els lavabos, hi ha l'àrea d'atenció continuada
i la de medicina general. El pati permet
disposar en un mateix nivell de dues unitats
que comparteixen les condicions de ventilació
i il·luminació, però que estan separades per
garantir la privacitat dels usuaris que hi ha
en cadascuna d'elles.

La sala d'espera de l'àrea d'atenció continuada
s'organitza paral·lela al cantó llarg del pati
de manera que és una zona permanentment
il·luminada naturalment. Així, les sales
de consulta i boxes tenen una relació directa
a l'exterior. Des de la recepció es controla
l'accés a aquesta àrea.

Pel que fa a la planta pis, l'àmbit restringit
del personal sanitari també s'organitza al
voltant del pati, de manera que tant els
vestidors del personal sanitari com el passadís
d'accés a l'àrea administrativa principal i les
instal·lacions de fred i calor ventilen
i s'il·luminen a través del pati i a una
prolongació tranversal en forma de terrassa.

La resta de dependències donen directament
a l'exterior. Per un altre cantó l'àrea d'educació
sanitària a través de la sala d'educació
sanitària està orientada a sud i amb visuals
directament sobre la vila i el campanar
de l'església de Santa Maria.

Una de les característiques més destacables
del nou CAP de Cubelles és que, en aquesta
primera planta, s'instal·laran els Serveis
Socials del municipi. D'aquesta manera, just
sortir de l'escala i l'ascensor, a mà esquerra,
quedaran els despatxos dels treballadors i
educadors socials, així com la sala de reunions
i del personal administratiu de la regidoria.

Els límits del solar en presentar-se en forma
triangular venen determinats pels cantons
llargs definits pel carrer Sebastià Puig a est
i el carrer Mossèn Miquel Cortí a oest.
El cantó curt a nord ve determinat per una
zona verda. En canvi a sud, coincidint amb
el vèrtex dels cantons més tancats, s'hi troba
una rotonda que ordena el trànsit entre
ambdós carrers.

Les rasants dels dos carrers defineixen
la topografia del lloc, produint un pendent
constant nord-sud de manera que, tot i confluir
ambdós a la rotonda que està a la cota més

Descripció del solar
baixa, la cota més alta correspon a la trobada
entre la rasant del carrer Sebastià Puig amb
la zona verda a nord, produint així unes bones
vistes cap a la vila i el mar.

Amb tot, la rasant del carrer Mossèn Miquel
Cortí és la que presenta una pendent menys
pronunciada i unes cotes més baixes,
de manera que és l'adequada per disposar-
hi els accessos. Així com la topografia del
solar lliura al carrer Mossèn Miquel Cortí de
manera força natural, a l'altre carrer es lliura
a una bona part de la llargada en forma de
talús.

La vegetació existent és l'autòctona destacant
alguns exemplars d'oliveres, pins i garrofers
que es conservaran.

Plànols de la planta primera i planta baixa
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L'Ajuntament es prepara per signar
el conveni col·laboració pel desplegament
dels Mossos d'Esquadra
L'Alcalde, el regidor de Governació i l'inspector de la Policia Local
es reuneixen amb el subdirector general de Coordinació de Policies
Locals de Catalunya i amb el Cap de la regió metropolitana Sud de
Barcelona per parlar del conveni.

L'Ajuntament de Cubeles està a punt
de signar el conveni de col·laboració amb el
Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya pel desplegament dels Mossos
d'Esquadra a Cubelles, el proper mes
de novembre.

L'Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas,
el regidor de Governació, Xavier Grau,
i l'inspector de la Policia Local, Miquel
Córdoba, es van reunir amb el subdirector
general de Coordinació de Policies Locals
de Catalunya, Carles Sànchez, i l'Intendent
i Cap de la regió metropolitana Sud
de Barcelona, Ferran López, per preparar
el calendari de desplegament dels Mossos
en aquest territori, que "s'ha de concretar
l'1 de novembre amb una previsió perquè
a finals del 2008 el calendari estigui totalment
executat".

Aquest contacte ha servit per començar a
negociar amb la Policia Local i les autoritats
locals el conveni de desplegament que estipula
la coordinació institucional entre
el Departament d'Interior i cadascun
dels Ajuntaments que tenen policia local.

El projecte de desplegament dels Mossos
defineix les funcions de cada cos, distribueix
competències, estableix el desplegament
d'aquests en les diferents localitats catalanes
i destaca la importància en la coordinació
de Mossos d'Esquadra i Policia Local. També
s'estudia un Sistema d'Informació Policial
(SIP) per a fomentar la coordinació, a més
d'altres continguts de la Llei de Sistema
de Policia de Catalunya.

Pel que fa a la definició de les competències
de casa cos, cal destacar que "tot i que quedi

ben definit, cal tenir en compte un principi
de mínima intervenció que qualsevol policia
uniformat que es trobi amb qualsevol fet
penal o administratiu punible intervindrà sigui
competència de qui sigui", apunta l'Intendent,
Ferran López.

En quant a l'aplicació de la Llei de Sistema
de Policia de Catalunya, es tracta d'un dels
eixos transversals que el Conseller d'Interior,
Joan Saura, plantejarà al Parlament de
Catalunya. "És un esborrany d'avantprojecte
que en aquest curs polític es presentarà al
Parlament. La idea és que hi hagi un sistema
únic de Catalunya que es fonamenta en dos
sistemes territorials, un de nivell local i per
damunt d'aquest nivell la policia territorial
d'un àmbit més supramunicipal", diu Carles
Sánchez.

Pel que fa al Sistema d'Informació Policial,
les darreres xifres indiquen que de les 203
policies locals de Catalunya ja n'hi ha 150
connectades, entre elles la Policia Local
de Cubelles, que està connectada des de
l'any passat. Amb aquest sistema qualsevol
policia local que estigui cursant una denúncia
podrà saber l'historial de qualsevol ciutadà.

La Policia Local
incorpora quatre nous agents

La Policia Local ha incrementat els seus
recursos humans amb la incorporació
de quatre nous agents seleccionats a través
del concurs-oposició que s'ha realitzat durant
el mes de gener. Així, "la plantilla creix amb
quatre nous agents que s'incorporaran
de forma immediata, previ al pas a l'accés
a l'Escola de Policia de Mollet, amb l'objectiu
de reforçar l'actual plantilla i introduir nous
serveis de policia comunitària que atengui
més de prop als ciutadans", explica el regidor
de Governació, Xavier Grau.

D'altra banda, la Policia Local es troba
treballant amb el Cos Nacional de la Policia
la possibilitat que "de manera periòdica es
pugui fer el servei d'expedició i renovació
del document d'identitat a Cubelles,
des de les dependències locals", diu el regidor.

Els representants municipals i dels Mossos d'Esquadra
a les dependències municipals.
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Balanç positiu de la campanya

Centrat en l'ús del cinturó, el compliment de la documentació i el no
consum d'alcohol

"Cubelles segura"
La Policia posarà
en pràctica un Pla
d'Actuació
de Drogodependències

La Policia Local ha fet una valoració altament
positiva de la campanya "Cubelles segura",
que es va desenvolupar entre el 6 i el 19
de novembre. A través d'un seguit de controls
a diversos punts del municipi, la prefectura
de la Policia Local pretenia motivar l'ús del
cinturó de seguretat dins del terme municipal,
així com el compliment de la normativa
de circulació vigent, especialment en quant
al fet de portar en regle la documentació
preceptiva.

Per a complir amb aquests objectius,
els agents van establir controls de l'ús
del cinturó de seguretat, que a més donaven
lloc a la comprovació de la documentació
de conductor i vehicle, i controls preventius
d'alcoholèmia.

En el primer dels operatius es van controlar
331 vehicles, dels quals 49 no portaven el
cinturó de seguretat (14,8%). Aquesta és
una xifra que, sense ser alarmant, sí és
significativa, atès que entre les causes
de defunció en un accident de trànsit no fer
ús del cinturó és una de les més significatives.
A més, d'aquests vehicles controlats es van
denunciar, per diferents motius relacionats
amb la documentació obligatòria
(ITV, assegurança...), només a 3 (0,9%).

Els controls es van fer en diferents dies,
franges horàries i punts del municipi,
destacant els 45 vehicles revisats al passeig
Vilanova (12 dels quals no portaven cinturó),
els 55 del passeig Fluvial (12 sense cinturó)
i els 24 del Poliesportiu (3 sense cinturó).

Pel que fa als controls preventius
d'alcoholèmia, la Policia Local, entre els dies
3 i 11 de novembre, va efectuar 105 proves,
dels quals es va denunciar a 3 conductors
(2,8%), sense necessitat d'obrir diligències
en cap cas. El major número de controls es
van realitzar a les rotondes del Residencial
Les Salines (38 proves, 0 denunciats)
i a la de la riera del riu Foix (25 proves, 2
denunciats).

Finalment, cal destacar que durant el mes
de novembre la Policia Local de Cubelles ha
efectuat un total de 2.186 serveis. En aquest

període cal destacar que s'han produït 16
accidents de trànsit, dels quals 7 han tingut
ferits de diversa consideració. A més, dintre
del mes de novembre s'han denunciat 77
delictes i s'ha detingut a 4 persones
per diferents infraccions de la llei, i s'han
cursat 143 denúncies contra les ordenances
municipals i 17 contra la seguretat
en el trànsit.

La Policia Local de Cubelles treballa per posar
en pràctica un Pla d'Actuació
de Drogodependències al municipi que es
coordinaria a través del mateix Ajuntament.

Segons ha explicat l'inspector Miquel Cordoba
"és molt important que tant els pares com
la gent jove coneguin quines són les
conseqüències i quins els símptomes de la
droga". Una de les primeres actuacions
del Pla serà la de fer arribar aquesta informació
a través de les AMPA's i els mateixos centres
educatius, aplicant també dissenys curriculars
anuals sobre la matèria a l'IES.

Per a portar a terme aquest Pla, un dels
papers nous que s'està introduint en el cos
policial és l'aplicació de la mediació per
resoldre els conflictes.

Un altre de les iniciatives de futur de la
policia és la creació d'un itinerari segur per
la zona de l'IES. Segons ha explicat l'inspector
de la Policia, "es tracta d'un possible punt
negre molt transitat, en el què hi circulen
entre un 15 i un 20 % de la població".

Després de diverses reunions amb la direcció
de l'IES, la Policia es troba treballant en
l'aplicació d'un itinerari marcant una sèrie

Millora dels accessos a l'IES
de trajectes, adequant la senyalització i posant
mesures de reducció de velocitat. Entre
les actuacions prèvies està previst l'asfaltat
del pàrquing, la construcció de les voreres
i de passos de vianants elevats i tallar el carrer
de l'institut.

Un altre dels aspectes que volen aplicar
és un treball conjunt amb el professorat
de la població davant de la pèrdua de valors.

Façana principal de l'IES Cubelles
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La rua del Carnaval estrenarà un nou
recorregut pels carrers més cèntrics
de la vila
Les comparses es revitalitzen lleugerament amb els grups de joves
i l'institut

La Comissió del Carnaval ja té ultimats
els actes de la celebració del Carnaval 2007,
que arrencarà el 15 de febrer amb
la tradicional festa de la merenga. La principal
novetat d'enguany és el canvi de traçat
del concurs de carrosses i grups de disfresses,
que transcorrerà pels carrers més cèntrics
del nucli urbà i finalitzarà, per primer cop,
al Centre Social de Cubelles.

Els actes començaran el 15 de febrer
a les 5 de la tarda a la plaça del Mercat.
Les pastisseries locals Vilamajó, Casas i Forn
de l'Italià són els encarregats de distribuir
la merenga que els nens i nenes de Cubelles
utilitzaran en la batalla, organitzada per la
Comissió del Carnaval.

L'epicentre de la festa arribarà dissabte, amb
la rebuda a Ses Majestats el Caramel, rei del
carnaval infantil, i d'en Carnestoltes, rei del
Carnaval de Cubelles. La primera de les rues
començarà a les 4 de la tarda a la plaça dels
Pobles d'Espanya i finalitzarà a la plaça
de la Vila amb el sermó del Caramel.
Seguidament s'oferirà un berenar per a tots
els nens i nenes.

A les 8 del vespre s'iniciarà l'acte principal
del Carnaval 2007, la rua de carrosses, grups
i disfresses. Una vegada més la comitiva
arrencarà de la Rambla Pau Casals, després
que Sa Majestat Carnestoltes hagi pronunciat
el seu temible sermó. La regidoria de Cultura
ha previst que al mig de la rambla, i dalt d'un
escenari ben sonoritzat i il·luminat, en
Carnestoltes pugui llegir el sermó i que tothom
qui vulgui pugui escoltar-lo.

La novetat de la rua és el recorregut,
que serà més curt però passarà pels carrers
principals de la vila. Així des de la Rambla
Pau Casals la comitiva enfilarà el passeig
Vilanova, Joan de la Salle, Segur, passatge
Joan Miró, la Creu, Piular, passeig Vilanova,
Cunit, la Creu, Sant Antoni, plaça de la Font,
Àngel Guimerà, passeig Narcís Bardají i Joan
Roig i Piera, on acabarà la rua. El jurat es
trobarà ubicat a la plaça del Centre Social,
en un lloc degudament senyalitzat, on podrà
valorar als participants.

Els joves volen recuperar
les comparses

A partir de les 12 de la nit, a la sala multiusos
La Mota, tindrà lloc el tradicional ball
de Carnaval, que enguany comptarà amb
la presència de l'orquestra Centauro, i durant
el qual es farà el lliurament dels trofeus als
guanyadors. El ball té un preu de 5 €,
si l'entrada es compra anticipada, i 8 € si es
fa a taquilla. En ambdós casos l'entrada dóna
dret a una consumició (refresc o cervesa;
cubates amb suplement d'1 €).

Com en anteriors edicions, els grups i carrosses
participants rebran una subvenció si
compleixen les bases de la festa (que es
poden consultar al web www.cubelles.cat),
de 150 € i 250 €, respectivament.

Pel que fa als premis, que es podran recollir
a partir del 24 de març al Centre Social, així
com les subvencions, es mantenen els de
l'any 2006. D'aquesta manera, per a les
carrosses s'estableixen tres primers premis
de 600 € als participanys més originals-
creatius, divertits i elegants, respectivament.
La mateixa classificació es fa servir per
determinar els tres primers premis del concurs
de grups (200 €) i individual (75 €).

L'endemà de la celebració del Carnaval és el
torn de les comparses, una festa que en els
darrers anys havia anat enrere i que corria
el perill de desaparèixer. En aquest sentit,
els grups juvenil El Cubell i el Peix Agulla
i l'AMPA de l'IES  han confirmat que faran
una bandera conjunta per tractar de dinamitzar
l'activitat. Aquestes noves dues colles
s'uneixen a la Penya Jove i a l'Agrupació de
Balls Populars de Cubelles en la celebració
de la dolça festa. Paral·lelament, la regidoria
de Cultura està treballant en la organització
del Dinar del Comparser i ha anunciat que
es mantindrà la subvenció de 100 € a les
colles que superin les 10 parelles.

Les colles sortiran cadascuna del seu punt
de reunió a partir de les 12 del migdia i es

mouran pels carrers centrals de la vila fins
a les 2 del migdia, quan entraran a la plaça
de la Vila per celebrar la seva batalla final.
Abans de marxar a dinar rebran la cinta
acreditativa de la seva participació a les
comparses d'enguany.

Pel que fa a les colles infantils, les AMPAS
de les escoles i de la llar d'infants segueixen
nodrint la festa. Les colles sortiran a les 11
del matí i celebraran la seva batalla final
a la plaça de la Vila a partir de la 1 del migdia.

Els infants interessats en participar de les
comparses poden dirigir-se al Centre Social
o a les AMPAS de cada centre educatiu.

Les activitats seguiran dilluns a la tarda amb
la celebració de la festa infantil de disfresses,
a la Sala Multiusos La Mota. La festa,
que comptarà amb l'animació infantil
de la companyia Xip-Xap i el seu espectacle
"Que peti la plaça", acabarà amb una
xocolatada popular.

El Carnaval 2007 finalitzarà amb el tradicional
enterrament de Sa Majestat Carnestoltes, el
dimecres de cendra, i la tradicional sardinada
popular. A 2/4 de 8 de la tarda s'iniciarà
la comitiva fúnebre de la plaça de la Vila fins
a la plaça del Castell, on s'incineraran
les restes mortals del rei del Carnaval.

Enterrament de Sa Majestat
Carnestoltes

LA COMISSIÓ DE FESTES DEMANA
LA COL·LABORACIÓ DE TOTS ELS COMERCIANTS
I VEÏNS DEL MUNICIPI GUARNINT ELS BALCONS

I CARRERS AMB MOTIUS DE CARNAVAL.
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
ec-fic

ciu

Quina és la situació actual
de l'Ajuntament de Cubelles?
Tothom sap que actualment l'Ajuntament
de Cubelles és governat en minoria. Només
dos dels quatre grups municipals polítics que
en formaven part queden al govern.
No tornarem a repetir que nosaltres ja ho
veiem a venir, perquè ja no hi ha remei
i, sincerament, pel poc temps que queda de
legislatura més valia que no s'hagués desfet.
Però ara es queixen que l'oposició hagi agafat
protagonisme en algunes àrees i comissions.
Ja els hi hem dit durant tota la legislatura
que de regidors en som tretze, i que tots
tenim un objectiu comú que és treballar pel
bé del poble i dels ciutadans. Però n'hi ha
que això no ho entenen i enlloc de buscar
el benestar i el treball comú amb altres forces
polítiques, busquen enfrontaments
i discussions.

Durant tota la legislatura, el nostre grup
municipal ha recolzat tots aquells projectes
que hem valorat interessants pel poble, i hem
intentat fer una oposició constructiva,
col·laborant amb l'equip de govern quan se'ns
ha deixat. Però això no s' ha valorat i en un
tema tant important com era la inversió del
romanent de tresoreria no es va comptar amb
la nostra opinió.

icv

D'ara en endavant, aquest espai on escriu
ICV, funcionarà com un vincle amb la idea
de fer-vos arribar més directament a tots
i totes vosaltres una informació seria,
responsable i verídica, amb un sol propòsit:
informar-vos dels esdeveniments, propostes
i compromisos dels homes i dones que avui
estem treballant pel nostre poble
des d'Iniciativa per Catalunya Verds.

La gent de Cubelles decidirem ben aviat qui
volem que governi el nostre municipi.
Sí, el proper 27 de maig ens juguem el futur
immediat de la nostra població. En funció de
les opcions que triem, Cubelles avançarà en
una direcció o en una altra.

No és el mateix que guanyin opcions que
conceben el territori com una finca particular,
amb la que es pot especular, o apostar
decididament per un poble ecològicament
sostenible que garanteixi una qualitat de vida
a la seva ciutadania avui i en el futur.

No és el mateix en definitiva que guanyin
opcions que governen d' esquenes a la gent,
que els que pensem que a les persones no
només se les ha d'escoltar sinó que, a més,
se les ha de permetre ser partícips
de les decisions que els afecten directament.

Ens presentem per ser un govern fort.
Un govern que haurà d'afrontar diferents
reptes entre els que cal destacar el de tornar

Salutació de la candidata

No més el mateix
Queden poc menys de quatre mesos per
a la celebració de les eleccions municipals.
Aquesta, però, és una campanya electoral
que fa quatre anys que dura, amb un objectiu
comú de la majoria dels grups polítics: acabar
amb el grup de l'Entesa per Cubelles.
Tot i haver estat la força més votada una
vegada més, no se'ns ha respectat i tenim
la sensació que hem estat al capdavant
del govern municipal més per una manca
d'acord entre les altres forces que no pas per
una convicció de donar suport a la força més
recolzada per la ciutadania.

Però és evident que el proper 27 de maig
tots els cubellencs i cubellenques tenim una
cita a les urnes. El Secretariat i els regidors
de l'Entesa per Cubelles hem començat a
treballar en aquests comicis. Durant aquestes
sessions han sorgit diferents propostes
i reflexions i, finalment, hem decidit plantejar
a l'assemblea del nostre grup les conclusions
a les que hem arribat.

La primera és que l'Entesa per Cubelles, que
celebrarà 28 anys d'història aquest proper
mes d'abril, és una agrupació d'electors que
des de l'any 1979, i amb un únic parèntesi
de deu mesos, ha estat al govern municipal.
En aquest mateix període, a més, excepte
a les de 1979, sempre hem estat la formació
política més votada a les eleccions municipals.
Fins i tot en els darrers comicis locals
i malgrat el creixement poblacional que fa
perdre pes específic a una agrupació com la
nostra, sense marca política i suport dels
grans partits nacionals. És a dir, que malgrat
tots els cops que hem hagut de patir, interns
i externs, seguim vius i liderant el projecte
polític del nostre municipi.

La segona conclusió a la que hem arribat és
que els nostres representants polítics han
sofert un desgast com a conseqüència del
temps que porten, alguns més de 20 anys;
pel que representen els govern tripartits,
quatripartits i minoritaris; per l'edat que
tenen; pels enfrontaments personals... Una
nova legislatura amb les mateixes cares creiem
que no farà res més que aprofundir en aquesta
mala relació personal dels polítics i aniria en
detriment del municipi de Cubelles.

Per tot això, el Secretariat de l'Entesa per
Cubelles ha proposat a la seva assemblea
dos camins: el primer és obrir un període
de reflexió per, si hi ha persones noves, amb
idees noves, joves, gent amb vocació política
municipal i amb ganes de liderar el projecte
polític del grup, formar una candidatura

a les properes municipals. En cas contrari,
i sempre sense desaparèixer com a agrupació
d'electors, iniciar un procés de renovació
i una reagrupació progressiva perquè a les
eleccions del 2011 tornem a ser decisius.

Són aquestes les dues opcions que tenim
sobre la taula i que els nostres afiliats i votants
han de decidir tal i com l'assemblea va decidir.

Creiem que aquesta és una decisió valenta
i arriscada. Una aposta perquè la propera
legislatura no torni a ser més del mateix. Una
decisió que totes les formacions polítiques
haurien de prendre i que nosaltres,
possiblement per ser els que portem més
temps, hem decidit donar el primer pas. Així
mateix, hem de demanar disculpes als nostres
afiliats i votants perquè no els hem atès com
es mereixen malgrat demostrar-nos sempre
una fidelitat fora de tot dubte, explicant-los
l'evolució dels esdeveniments polítics que
han afectat a la població, especialment aquest
darrer temps. és per això que volem agrair
la seva assistència i el seu recolzament en
aquesta assemblea.

L'Ajuntament disposava d'un romanent
de mil milions per poder fer inversions
al municipi. Tots els grups municipals ens
vam reunir en dues ocasions per poder
consensuar quins eren els projectes que
valoràvem amb més urgència o importància.
Es van arribar a uns acords amb la majoria
de forces polítiques, cosa molt important en
un govern en minoria. I no es va respectar
la majoria, va sortir l'orgull, el partidisme,
i la precampanya d'algun partit, enlloc de les
ganes de treballar conjuntament en benefici
pel poble. No es queixin ara, doncs tenen el
que es mereixen.

I si nosaltres hem agafat representació en
algunes comissions o consells, no és per fer
malbé res sinó per treballar conjuntament
amb els regidors de les àrees i poder participar
en el projecte de millorar Cubelles, que hauria
de ser l'objectiu de tots els polítics del poble.
I així ho esperem.
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El compromís d'ICb

Hay una esperanza

la il·lusió perduda i de fer un ajuntament
que, de veritat, estigui al servei de la
ciutadania, on hi càpiga tothom, tal com es
va demostrar en els deu mesos que vam estar
a l'Alcaldia, i que arrel d'una moció de censura
no se'ns va deixar acabar de fer la feina ben
feta que havíem iniciat.

Des d'Iniciativa per Catalunya Verds creiem
que som necessaris per a la Cubelles del
futur, i estem disposats a prendre aquest
compromís.

El compromís d'ICb en la present legislatura
des del primer moment d'acceptar
la participació en el pacte de govern, ha estat
l'actuació decidida per a desenvolupar
el màxim possible els 7 punts de bon govern
que constituïren el marc d'aquest pacte.

Això ho assumíem i ho hem dut a terme
des del convenciment que hem de treballar
des del respecte per la pluralitat, acceptant
i respectant les diferents propostes i punts
de vista que des de les diferents opcions
polítiques intenten defensar línies de millora
per Cubelles.

La gent d'Iniciativa per Cubelles considerem
això com un dels nostres principals trets
característics, que ens animen i ens motiven
a ser una opció més en la política municipal.
Ningú ens desviarà d'aquest camí d'orientació
a les millores que veiem necessàries, des del
diàleg, el debat distès i buscant sempre
el major consens. No ens hi trobaran en
la controvèrsia gratuïta, ni molt menys en
confrontacions de cap mena.

Per això, després de la darrera crisi d'aquest
pacte que va trencar el govern, ICb hem seguit
on estàvem, treballant per a un futur millor
per Cubelles, cosa que també significa no
perdre el temps en baralles i desqualificacions
que solament poden conduir a fer més difícils
els acords i els consensos.

Seguim demanant públicament que totes
i cada una de les diferents opcions presents
al consistori, facin un esforç de generositat
i exerceixin la maduresa necessària per
a aconseguir la millor governabilitat que sigui
possible. Som conscients que el calendari
electoral dificulta el diàleg, però hem de tenir
en compte que d'aquí a pocs mesos, quan
els grups polítics ens oferim a la ciutadania
com a apostes de govern, tots prometrem el
treball per al millor govern possible.

Nosaltres, Iniciativa per Cubelles, ho estem
fent ja ara i no només ara. Mai hem deixat
de fer-ho. La nostra manera de fer-ho ha estat
sense confrontació, ben al contrari, orientant
tots els nostres esforços a la consecució de
diversos projectes que al nostre entendre són
avenços significatius en el marc del pacte de
govern al qual en l'inici de la legislatura ens
varem comprometre.

Aquest compromís es va signar en atenció
a tots els ciutadans de Cubelles, no per
deferència a cap dels grups polítics. Es va
signar per un mandat i amb el propòsit clar
de millorar l'administració municipal i, en la
mesura d'allò possible, la qualitat de vida del
cubellencs i cubellenques. I així seguirem!

Escribir un artículo sobre lo que pasa en este
municipio, no es tan difícil. Hay tantas cosas
de las que hablar, tantas propuestas que no
llegan a ningún sitio, tantas cosas pendientes.
Bla, bla, bla ..., pero sigamos.

Los partidos y/o grupos que nos llamamos
políticos y los agregados (que surgen como
las setas en otoño), hacen que cualquiera
pueda dar su opinión y su crítica para
cualquier cuestión, (que no hay pocas);
y además, en algunos casos sentando cátedra
de sus bondades, si se  estuviera en la posición
de poder.

¿Que está pasando en Cubelles? ¿Es así
siempre, o sólo cuando se acercan
las elecciones? Estas son las preguntas que
la mayoría de los ciudadanos de este
municipio y de otros, se hacen, en relación
al maremagno político y social en el que
estamos instalados permanentemente.
La respuesta graciosa es que, tal vez, nos
tomamos muy en serio nuestro slogan
"Cubelles tot un mon", ¿es una cuestión
de costumbre y no sabemos hacerlo de otra
manera? -esta podría ser una buena repuesta-
, después de tantos años con el mismo grupo
en el poder, las influencias pesan.

Existen tantos problemas en este municipio,
que no sabemos por donde empezar; cuando
algunos tratan de resolverlos otros se lanzan
en tropel para recordarles que están aquí.
Así no; de esta manera tampoco; me gusta
rojo o verde; que más da, el caso es que no.
Y en esta disputa llegaron los perros, como
en la fábula.

El principal problema, señores, es que somos
un pueblo, una comunidad que ha crecido
en población, pero no en responsabilidad. Y
nos da miedo todo, esto se palpa.
El estar en política es tomar decisiones que
favorezcan al máximo de ciudadanos, ¿pero

eso es siempre así?  Tomamos decisiones
apegadas a lo que nos gustaría que fuera, o
nos dejamos influir por miedo a enfrentarnos
a los ciudadanos (con algunos, con los
de siempre), y así nos crece el pelo. Los que
gobiernan se sienten atrapados y los que
están en la oposición alimentan la discordia
y las diferencias. Todos somos conocedores
de que esta situación es alternativa y nos la
encontraremos unos y otros si cambia el
panorama político. ¿Entonces, a qué jugamos?

La rueda de la vida sigue girando, pasa el
tiempo y los problemas siguen en el mismo
lugar. Pongamos algún ejemplo: ¿Es que
alguien piensa que tenemos solucionado el
tema de la Térmica?, aunque en un pleno y
por unanimidad o por miedo, se voto en contra
de la instalación de una nueva Térmica.
Veinticinco años después, "volver a empezar",
pero sin premio.

Todos sabemos que recaudando nuestros
impuestos mejor y a todos, y pagando por
ese trabajo un porcentaje menor, tendremos
más dinero para poder gastarlo en necesidades
de este municipio. Pues si eso es tan obvio,
¿por qué se quiso aumentar el número
de años del contrato existente?, ¿a quién
beneficiaba?

El puente sobre el Foix todos los grupos
lo aprobamos ¿por necesidad? ¿O porqué los
votos pesan y hay ciudadanos que así lo
exigían? Y ahora, ¿pesa más un ganso?
Estas y otras cuestiones hacen que nada se
solucione y además se da pie a la proliferación
de partidos independientes, ¿para beneficio
de quien o de qué? Para la confusión y la
división del voto.  ¿Cómo podríamos subsistir
sin que en las elecciones apareciera algún
grupo independiente como así paso en  1999
y 2003? Es imposible, se nos hace necesario,
somos adictos y no podemos pasar sin ello -
bienvenidos al circo- . Esto no debiera suceder.
¿Que nos queda a los partidos  institucionales?
Esperar, votar y la esperanza (que es lo último
que se pierde). Y, desde hoy, empezar a sacar
palos a esa rueda, liberarnos del miedo,
limpiar las telarañas y con el dialogo llegar
a acuerdos que saquen a este municipio de
la mediocridad y el desanimo, para que pueda
avanzar.

¡Despertemos de una vez, y no nos quedemos
dormidos a merced de los fantasmas!
No quisiéramos cerrar estos comentarios, sin
dejar de tener un recuerdo para Paco, persona
que tenía nuestro aprecio y amistad. Estará
en nuestra memoria para siempre.
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John Stuart Mill ja va fer referència
a la importància de l'esforç afirmant que:
Un discípulo de quien jamás se pide nada
que no pueda hacer, nunca hace todo lo que
puede. Sens dubte, aquesta afirmació és una
veritat indiscutible. Ningú a la vida, per molta
capacitat que tingui, podrà arribar als seus
objectius si no utilitza l'esforç com a pilar
bàsic. A l'educació, si hi ha alguna cosa
que s'ha de fomentar és l'esforç de l'alumne,
perquè sense ell mai es podran aconseguir
bons resultats. L'educació no consisteix
únicament en l'ensenyament bàsic sinó també
en fomentar un conjunt de valors individuals
que serveixin a l'alumne perquè l'endemà
tingui clar que sense l'esforç mai podrà
aconseguir el que vol.

Quan es va crear la LOGSE tothom ja sabia
que aquesta llei educativa no portaria bons
resultats i, si tothom era conscient d'aquesta
realitat, era perquè no es potenciava l'esforç
de l'alumnat. Passar de curs amb més de 4

assignatures suspeses, l'eliminació
del setembre i, sobretot, el gran problema
que per l'alumne de sisè de primària suposava
canviar totes les seves relacions, per una
banda: alumne-professor (els professors d'ESO
acostumen a donar classes a nois de 16 anys
que no es poden comparar amb un alumne
d'onze o dotze anys que arriba al nou institut);
i per altre, alumne-alumne (les relacions que
pot tenir a l'escola un noi d'onze o dotze anys
amb un jove adolescent de setze poden ser
molt perjudicials) han generat un gran fracàs
escolar al nostre país.
Tot això, unit al problema que molts professors
tenen a l'hora d'imposar el respecte per part
de l'alumne als altres companys i a ell mateix,
ha fet possible que molts educadors trobin
com a últim recurs la passivitat davant aquells
nois que no volen estudiar i que no volen
estar a l'escola, el que agreuja encara més
el problema perquè s'arriba a una situació
insostenible que perjudica a l'educació.

El fracàs escolar és, per tant, obvi amb una
educació precària i malmesa que no es vol
millorar. I és que un alumne no fracassa quan
no fa una carrera universitària i és un gran
científic o un gran metge. Sinó que fracassa
quan l'estat no li proporciona uns
coneixements essencials i uns valors vitals
importants als que té dret, com és l'esforç i
la capacitat de superació a fer possible que
l'alumne no vegi mai res com a impossible
i tenir clar que amb l'esforç tot és possible.

Si tots el problemes que ara té l'educació no
es milloren i es legisla una nova norma que
empitjori encara més el problema, hem
de tenir tots ben clar que el nostre dret a un
ensenyament de qualitat no serà proporcionat
per les nostres institucions públiques,
aconseguint així perjudicar als mateixos de
sempre, aquells que no ten recursos suficients
per pagar una escola privada.

La nova llei educativa que el Govern
de Zapatero vol portar a terme és encara pitjor
que el que ara tenim. Si l'esforç és important
com a valor educatiu, la passivitat serà
el valor de la nova llei.

Des del PP volem que l'ensenyament
de qualitat sigui una prioritat.

pp

L'esforç com a pilar bàsic
de l'educació

erc

Carta de comiat a un amic
En Paco de los Mozos és mort.
Una llarga malaltia l'ha dut els darrers dies
a lluitar desesperadament per la seva vida
i ha perdut. Però estic segur que el Paco no
ho ha viscut així. Ell, al costat de la "mama",
la Fàtima la seva parella inseparable a la que
ha estimat moltíssim, junts han compartit
dos fills i un projecte en comú. En Francesc

i l'Àlex els seus fills poden estar orgullosos
dels seus pares.

Ara que no hi és, haig de parlar d'ell.
Un tòpic converteix els comiats inevitablement
en un glossari al difunt de les coses bones
que ha fet en un o altra moment de la seva
vida. En el cas del Paco deixeu-me que parli
de les coses que hem compartit. Vàrem
estudiar plegats als Escolapis. Quants cops
ho hem recordat darrera unes cerveses
al passeig Marítim mentre els nostres fills
jugaven a la sorra; per cert amb el Paco,
el ritual de pagar el compte sempre suposava
una guerra, que a més quasi bé sempre
guanyava ell.

Hem compartit el projecte polític d'ERC
de Cubelles. Una cosa ha tingut sempre
present en Paco, el desig de convertir Cubelles
en un model de poble on els nostres fills
puguin jugar i senzillament viure. El Paco,
va somiar molts cops en passejar per Cubelles
al costat dels seus i senzillament viure!

El Paco deia que havia fet moltes coses.
Havia viatjat (per feina) a molts pobles
i ciutats d'Espanya i quan tornava a Cubelles,
seia al sofà, amb els peus nus sobre la catifa
que van comprar al Marroc, entre les joguines
del seus fills i envoltat d'amics podia viure
i no necessitava res mes. El Paco, sempre
estava en contra de les injustícies, era molt
crític, el podíem veure al futbol, a l'escola
Charlie Rivel, al Condis i sempre podia trobar
un espai de debat on defensar les causes
perdudes.

En relació als compromisos va ser fidel fins
al final als que havia adquirit amb nosaltres,
fins a l'extrem de responsabilitzar-se
personalment de la campanya electoral a les
municipals. El Paco estava en el tercer lloc
de la llista electoral.

La paraula amistat aplega molts i diferents
sentiments. Una cosa si és certa, el Paco no
deixava indiferent. Ho sabeu els que l'heu
conegut, al camp del Cubelles, en un bar,
a l'escola o xerrant de política sempre tenia
arguments per defensar un posicionament.
La universitat de la vida li havia donat molts
coneixements deia.

Ara, sol davant de l'ordinador, les llàgrimes
m'omplen els ulls. Sí, ho admeto, estic plorant,
penso per un moment per què tu?, Paco. Per
un instant he pensat com de diferent seria si
això no hagués passat..., no ho sabrem mai.

Paco, amic, no pateixis per la Fàtima i els
nens. Nosaltres no deixarem mai de recordar-
los lo molt que els estimes i la gran sort que
hem tingut d'haver-te conegut.
Adéu amic meu, no t'oblidarem mai.

Hi estem il·lusionats: per exemple, si la
posada en marxa de l'Oficina de Participació
i Informació Ciutadana (OPIC) comporta una
important millora de l'administració municipal
en l'atenció als ciutadans, en la millora
de la qualitat de vida ens adonem que ja
es donen les condicions de relacions socials
i culturals fluides que permeten parlar
d'un present en el qual la ciutadania esdevé
protagonista de fer Cubelles una Ciutat
Educadora.

Ja abans de la nostra opció de govern, en el
2002, varem impulsar la "Campanya Per Un
Ensenyament de Qualitat". Hem fet un llarg
i fructífer camí des d'aleshores, tots els
cubellencs i cubellenques.

I n'estem orgullosos: els nois i noies
de Cubelles ja poden desenvolupar a Cubelles
tota la seva etapa escolar. Les seves relacions
d'amistat i de convivència les estableixen en
el propi municipi, cosa que enriqueix la vida
de la comunitat i tots en sortim beneficiats.

Aquest present ja anuncia un futur
engrescador en el qual hi seguim treballant
i us convidem afegir-vos-hi. Per la nostra part,
ja podem anunciar que el proper mes
de setembre començarà les seves activitats
docents un tercer Centre d'Educació Infantil
i Primària. També, que les negociacions per
la construcció del segon Institut
d'Ensenyament Secundari ja estan en marxa.
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El projecte del complex mixt
hoteler-esportiu, en la recta final
Els grups polítics destaquen les millores en accessibilitat
de la piscina i l'ús d'energies renovables presentades pels promotors
als regidors de l'Ajuntament de Cubelles

L'empresa Belsar Sport SL va presentar
als grups polítics municipals el projecte bàsic
del complex mixt esportiu i hoteler, que
l'Ajuntament de Cubelles va adjudicar
a aquesta empresa el passat 22 de maig.

L'equip d'arquitectes de l'empresa Pujol
Arquitectura ha estat l'encarregat d'elaborar
el projecte, seguint les directrius del plec
de clàusules i els promotors, i que corregeix
bona part de les mancances reclamades per
alguns grups en el moment de votar
la concessió.

El projecte, per tant, ha passat per diverses
etapes. En la primera, quan es va aprovar el
plec de clàusules, tots els grups -a excepció
d'ICb-, van donar-hi suport. Després, en
l'obertura de pliques, aquest suport unànime
es va trencar, tot i que va poder-se tirar
endavant gràcies al suport dels regidors
d'Entesa per Cubelles, CiU i PSC.
Ara el complex mixt esportiu i hoteler entra
en la seva fase definitiva, la de l'elaboració
del projecte executiu. Per aquest motiu els

promotors van convocar als grups polítics
amb representació municipal per exposar-los
l'estat actual del projecte.

El projecte bàsic, segons la majoria de grups,
millora aspectes com l'accessibilitat, l'ús
d'energies renovables, l'aprofitament
de les energies naturals i, especialment,
les condicions de la piscina. Precisament,
un dels punts de desacord entre totes
les parts era que la piscina tenia mides
olímpiques, la qual cosa la feia poc útil per
als ciutadans i ciutadanes de Cubelles. Aquest
inconvenient quedaria resolt, segons
la proposta presentada, mitjançant una piscina
amb un vas d'acer inoxidable que té dues
passarel·les mòbils i una fixa, que permeten
dividir-la en tres vasos. A més, el tercer
d'aquests vasos, el que té la passarel·la fixa,
disposa d'un fons movible en alçada que
permet regular la fondària de la mateixa.
Igualment, el sostre es planteja movible
perquè a l'estiu es pugui obrir. Aquesta piscina
és idèntica a la que disposa el Club Natació
Barcelona a les seves instal·lacions, que ha

dissenyat el mateix grup d'arquitectes, i entre
les novetats disposarà d'un sostre movible
que es podrà obrir a l'estiu i substituirà
el clor per l'ozó, que malgrat ser més car
a la llarga és més econòmic perquè implica
buidar-la menys cops.

L'equip redactor ha començat a treballar en
el projecte executiu que, un cop aquest estigui
elaborat, i sempre abans del 31 de març,
haurà de sotmetre's a la votació del ple que
ha de donar el vist-i-plau a l'inici de les obres.

La majoria de grups han coincidit a destacar
les millores, tot i que durant la presentació
algun grup va posar sobre la mesa la integració
de l'edifici amb el futur pont que ha de
connectar les dues lleres del riu Foix.

El projecte del complex mixt esportiu i hoteler
contempla l'adjudicació de l'ús privatiu d'un
terreny municipal per fer unes instal·lacions
esportives i un hotel de 4 estrelles amb prop
de 180 habitacions. L'equipament municipal
es troba al carrer Pla de Sant Pere, just
al darrera del Poliesportiu Municipal, on
actualment hi ha la Sala Multiusos La Mota,
espai que seria enderrocat i com a
contraprestació es construiria un pavelló
polivalent. El plec de clàusules estableix,
com a mínim, la construcció d'una piscina
coberta, dues pistes de tennis cobertes i dues
descobertes, un complex hoteler de 4 estrelles
amb 180 habitacions, i un pavelló polivalent
que substitueixi la pèrdua de la Sala Multiusos.
La proposta va néixer la passada legislatura
arran d'una iniciativa privada per fer un Centre
d'Alt Rendiment en natació i tennis.

La importància del projecte va fer que el
procés d'elaboració del plec de clàusules fos
llarg i requerís, entre d'altres, d'un Pla de
Viabilitat. Aquest document, després d'estudiar
el potencial de la proposta, va concloure que
"el projecte és innovador i ambiciós", que
existeix la "suficient demanda per cobrir
l'oferta" i que representa un "nou element
dinamitzador pel municipi".

El nou equipament mixt (esportiu i hoteler)
ocuparà una extensió de 22.900 m2, en uns
terrenys municipals cedits a 50 anys i que
representaran una inversió de més de 20
milions d'€. A més, s'estableix un cànon anual
durant els 50 anys que, al final d'aquest
període, suposarien uns ingressos de 2,8
milions d'€, incrementats amb l'acumulat
de l'IPC anual.

Maqueta del projecte de Complex Mixt Esportiu Hoteler
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VALORACIONS

Antonio Peregrina (EC-FIC), regidor
de Promoció Econòmica es mostra "il·lusionat
perquè és una gran inversió" i perquè pot
situar a Cubelles "com a referència important
tant per l'hotel de 4 estrelles com per les
instal·lacions esportives". El regidor assegura
que el grup al que representa "sempre ha
apostat per aquest projecte". Sobre les
millores, Peregrina considera que són lògiques
perquè "fins ara sempre s'havia parlat d'un
avantprojecte i ara es treballa sobre l'executiu"
i perquè en aquest "està treballant un equip
d'arquitectes catalans, amb gran experiència
en complexos esportius".

El regidor del grup independent cubellenc
considera que "el projecte sí és prioritari
perquè dona serveis a la població i cobreix
necessitats" i destaca el fet que el consistori
no haurà de posar "ni un cèntim". Sobre la
integració de l'edifici i el possible pont que
uniria els carrers Lleida i Pompeu Fabra, el
titular de Promoció Econòmica considera que
"són projectes que no tenen a veure l'un amb
l'altre" i va recordar que diversos grups "han
plantejat diverses opinions sobre la ubicació
d'aquest pont, per la qual cosa caldria
desvincular-lo del projecte del complex mixt".

Joan Albet (CiU) també es va mostrar satisfet
per les millores del projecte i va recordar que
"sempre n'hem estat avaladors, perquè respon
a unes necessitats molt clares". El regidor
de la federació nacionalista va reiterar
la necessitat de definir "com volem que sigui
aquest poble" i va assegurar que "ja és hora
que es prenguin decisions". Albet destaca
la necessitat en l'àmbit esportiu i de
desenvolupament econòmic i el fet que en el
"conveni amb la concessionària es dóna un
preu popular per a accedir a la piscina".
A més, per al regidor de la federació
nacionalista "les pistes de tennis
complementen les instal·lacions esportives
que tenim al poble". Igualment, Albet qualifica
com a "important que es consolidi una zona
hotelera en aquella zona". En el punt que ha
diferit del projecte és en l'enderroc de la Sala
Multiusos. "Nosaltres considerem que seria
millor que s'integrés", explica Albet que també
va reclamar "una exposició pública perquè
tothom el pugui veure i ens el fem una mica
nostre i sigui un espai viu i de desenvolupa-
ment social del poble".

Mònica Miquel (ICV) també va passar pels
micròfons de Ràdio Cubelles per valorar la
presentació del projecte bàsic del complex
mixt. La cap de llista de la formació
ecosocialista va voler deixar clar que, malgrat
les millores evidents, la postura del grup és
la mateixa que van deixar palesa en el ple

sobre el complex. "Tothom sap que van votar
en contra perquè darrera de la obra hi ha una
empresa de creació nova que presenta un
capital social de només 3.000 €", manifesta
Miquel. Tot i això, la regidora d'ICV va
reconèixer que s'ha complert les tres peticions
principals que van fer abans de la redacció
del projecte bàsic:" l'aplicació de la llei
d'accessibilitat en tots els edificis que es
fessin; l'ús de l'energia solar; i el compliment
dels metres hotelers establerts en el plec".

La regidora ecosocialista també es va referir
al fet que "l'equip redactor d'aquest projecte
tant important per Cubelles, no coneixien que
per l'entrada de l'hotel hi va el pont de
connexió de la Mota i el barri marítim".
Tot i les millores, Miquel veu "justos" els
terminis per aprovar la construcció del complex
abans de les properes eleccions municipals,
perquè "totes les forces polítiques locals
i grups amb representativitat al municipi,
haurien de conèixer el projecte abans de
presentar-se al ple".

Un altre dels grups que ha donat sempre
suport al projecte és el PSC.
Els seus representants, Miguel Ángel López
i Maria Lluïsa Romero, van visitar l'emissora
municipal per valorar de forma positiva el
projecte bàsic. Romero va anunciar que "farem
alguna petita esmena, en quant al pavelló
vell", però va destacar les millores que s'han
presentat en l'àmbit de l'aplicació
de les energies renovables i l'accessibilitat
de les instal·lacions. Miguel Ángel López, ex
regidor d'Esports, destaca el disseny modern
i funcional de la piscina. "He estat veient la
del Club Natació Barcelona, que és idèntica,
i em vaig emportar una grata sorpresa perquè
és una piscina molt maca i ben plantejada
en la qüestió tècnica", assegura. El regidor
socialista va donar a conèixer la proposta de

Terrenys on es projecta la futura instal·lació

substituir el clor per l'ozó, "una qüestió en la
vaig insistir molt". Els socialistes consideren
important la millora de la construcció d'un
pavelló polivalent en contraprestació per la
pèrdua de la Sala Multiusos, però van anunciar
que tractaran que "els promotors es facin
càrrec de les millores per al pavelló vell,
especialment per a la coberta".

Qui manté la seva desvinculació del projecte
és Iniciativa per Cubelles (ICb). Pilar González,
la seva portaveu, va motivar el seu
posicionament en el fet que "perdem un solar
de 23.000 m2 a 50 anys i la Sala Multiusos,
un espai molt emblemàtic especialment per
als joves". Per als independents, aquest
projecte "no ens entusiasma ni ens agrada"
i preferirien que es plantegés la construcció
pròpia d'una piscina i un espai d'oci i salut,
amb centre de fitness, que "respongui a les
necessitats del poble i no d'una empresa".
Malgrat el seu posicionament, ICb no té la
intenció de fer oposició del projecte i confia
que, si tira endavant, "tant de bo vagi bé".

Per la seva banda, Xavier Grau (ICb), com a
regidor de Participació Ciutadana ha respost
a les propostes de processos d'informació
pública del projecte. Grau, deixant de banda
el posicionament del seu grup municipal,
considera que "des dels mitjans públics -
Ajuntament Informa, Ràdio Cubelles i web
municipal- s'ha de fer una proposta àmplia
d'informació a la ciutadania, no tant
del projecte sinó què fem en un espai
d'equipaments públics valorat en prop de 6
milions d'€". En quant al posicionament
del seu grup, el regidor ha defensat "un espai
públic amb el suport de la Generalitat i la
Diputació, que sempre han desaconsellat el
projecte" i considera que el que s'ha de fer
és "una piscina, gimnàs i espai de la salut i
l'esport 100% municipal".
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Aprovat el canvi en la gestió
del servei de neteja viària

L'objectiu és "donar un servei de neteja viària de qualitat"

L'Ajuntament de Cubelles va aprovar el canvi
de gestió del servei de neteja viària. El govern
municipal (EC-FIC i ICb) va rebre el suport
dels regidors de CiU i el PPC perquè es pugui
iniciar el procés de redacció del plec de
clàusules administratives per a obrir la licitació
del servei. L'aprovació, que es va fer en el
ple del 20 de novembre, va estar presidida
per la presència de membres del comitè
d'empresa i treballadors del servei
de la neteja, que es van manifestar en contra
del canvi de model de gestió i que van poder
manifestar la seva posició al ple a través del
Secretari General de la Federació de Serveis
d'Administració Pública (FSAP), Antonio
Soriano.

Per a Josep Marcillas (EC-FIC), Alcalde
de Cubelles, "l'objectiu és donar un servei
de neteja viària de qualitat". L'Alcalde creu
que "la prestació del servei, amb l'increment
dispersat de la població, no és adequat com
es presta ara perquè no disposem
de les infraestructures necessàries". A més,
va recordar que "les associacions veïnals han
manifestat la necessitat de millorar aquest
servei".

Per la seva banda, Miquel Padreny (EC-FIC),
regidor d'Obres i Serveis Viaris, va assumir
la plena culpabilitat de la situació actual del
servei de neteja i va "exculpar als treballadors,
que prou fan amb el que tenen". Padreny va
defensar el canvi de gestió perquè "no tenim
els mitjans tècnics i humans necessaris".

Actualment, el servei de neteja viària compta
amb "cinc o sis peons de neteja en plantilla,
quatre o cinc contractats de forma interina
i una empresa que ens fa treballs amb
màquines d'escombrar, personal i algun
vehicle". Finalment, pel que fa al futur dels
treballadors que actualment estan al servei
de neteja viària, Padreny va assegurar que la
seva continuïtat "no s'ha qüestionat en cap
moment i els que estan en plantilla seguiran
en altres àrees o com a control del servei de
neteja, mentre que els que no tenen garanties
de seguir a l'Ajuntament (interins) passaran
a l'empresa com a personal fix".

Joan Rodríguez Serra (ERC) va ser crític amb
la política de privatitzacions del consistori

cubellenc i va qualificar de "deficient"
el funcionament de diversos serveis privatitzats
per l'Ajuntament. El representant republicà
va demanar que el punt quedés sobre la taula.

En contraposició a ERC, la representant del
PPC, Joana Navarrete, va condicionar el seu
suport a la proposta a "l'estabilitat dels
treballadors de la plantilla de la neteja viària
afectats pel canvi de gestió". Amb aquesta
garantia, Navarrete considera que la neteja
viària" és un tema que hem demanat per
activa i passiva tots els grups i les associacions
veïnals".

Miquel Àngel López (PSC) reconeixia
"la necessitat de millorar el servei", alhora
que criticava que "no s'hagi parlat més
d'aquest tema des que el 18 de setembre
quedés sobre la taula". I, en aquest sentit,
va demanar que el punt quedés sobre la taula.

La mateixa proposta va fer Jordi Coch (ICV),
que a més va criticar "el no compliment
de les ordenances municipals".

Finalment, Joan Albet (CiU) assenyalava que
"ni el servei municipal de neteja ni les
privatitzacions funcionen" i apostava per una
gestió mixta del servei. Per a Albet "cal una
actuació immediata que millori la neteja del
municipi". Precisament, el punt es va esmenar
en aquest sentit i permetrà que s'estudiï la
opció de la constitució d'una empresa de
capital mixt que gestioni la neteja viària en
el moment de redactar el plec de clàusules.

El ple va comptar, també, amb la intervenció
d'Antonio Soriano, Secretari General de la
Federació de Serveis d'Administració Pública
(FSAP). Soriano, tot i agrair l'explicació
de Padreny sobre el futur dels treballadors,
va dir que "el que no està escrit no existeix
i, si aproveu això, la gestió indirecta ja està
aprovada i discutireu què empresa, què
quantitat... però no serà obligatori parlar dels
treballadors". Per això van anunciar que
"l'aprovació d'aquest punt la portarem als
tribunals".

Malgrat el posicionament personal i del seu
grup, com a regidor de Participació Ciutadana
està disposat a "generar un debat perquè cada
grup polític es pugui pronunciar i que
les entitats i la ciutadania coneguin
les alternatives, perquè qui ha de vendre el
projecte popularment conegut com el dels
russos és l'empresa promotora, i l'Ajuntament
no ha de publicitar una alternativa privada".

En representació del PPC, Joana Navarrete
considera que "el projecte és molt important"
i creu que "necessitem una cosa així per
créixer, mantenint la nostra identitat".
La regidora popular també ha destacat
les millores que presenta el projecte bàsic
i assegura que "el que es presenta ara ens
agrada", tot i que no deixaran de "fiscalitzar
el projecte perquè es compleixin les bases
que tots vam recolzar". Amb aquestes millores,
Joana Navarrete va anunciar que "en aquest
moment el nostre recolzament és total,
millorant el que es pugui".

Un altre grup que ha manifestat la seva
satisfacció per les millores presentades
en el projecte bàsic és ERC. El seu portaveu,
Joan Rodriguez Serra, s'ha mostrat "sorprès"
perquè "s'ha treballat l'accessibilitat de les
instal·lacions esportives".
Per al representant republicà "la piscina
olímpica no responia a aquestes necessitats,
però ara s'ha plantejat una instal·lació aquàtica
polivalent, compartida per moltes persones,
que té regularització de la seva fondària, que
té en compte el manteniment...". En resum,
Rodríguez assegura que "ens va agradar molt
el concepte del grup d'arquitectes catalans,
amb àmplia experiència en equipaments
esportius, en quant a la polivalència de les
instal·lacions".

Igualment, el regidor d'ERC va mostrar
la seva "preocupació per la sorpresa dels
inversors i tècnics sobre el projecte del pont
a la desembocadura del riu Foix". També va
manifestar la preocupació per "la manera en
què es podrà gaudir del màxim d'hores
possibles de la instal·lació i la compatibilitat
amb l'activitat privada" i per "la compatibilitat
del nou pavelló amb els actuals equipaments
municipals". Finalment també es va sumar
a les peticions de donar informació pública
del projecte. "Seria una forma objectiva que
els ciutadans puguin veure, fer preguntes,
aportacions i que no es quedin amb
la incògnita de saber com serà un projecte
d'aquesta magnitud", conclou.

Precisament, l'Ajuntament prepara una
exposició pública del projecte, que es farà
al Centre Social durant el mes de febrer.
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El Pla General segueix contemplant els terrenys com a zona
energètica per a una potència màxima de 500 Mw

L'Ajuntament de Cubelles reobrirà
la Comissió de la Tèrmica per a estudiar
la proposta d'instal·lar una central
de cicle combinat de 400 Mw

L'equip de govern de l'Ajuntament de Cubelles
proposarà en la propera sessió plenària
la reobertura de la comissió d'estudi
de la Tèrmica amb totes les forces polítiques
amb representació municipal.
La decisió neix de la sol·licitud d'Endesa
Generación, responsable de la Central Tèrmica
de Cubelles, de l'emissió del certificat
de compatibilitat ambiental per substituir
l'actual Central Tèrmica per una de cicle
combinat. Ara l'empresa té projectada
la construcció d'una central de cicle combinat
de 400 MW, la meitat de la potència que
havia demanat el 2004.

El govern va emetre un comunicat en què
aclaria que els Serveis Tècnics Municipals
han informat favorablement la compatibilitat
urbanística d'una activitat de Central Tèrmica

de Cicle Combinat de Foix amb una potència
màxima de 500 Mw en substitució del grup
tèrmic de fuel - gas, tal i com estableix el
Pla General de Cubelles. Malgrat tot, aquest
document administratiu, que no dóna cap
dret urbanístic a l'empresa elèctrica, no és
una autorització per a la substitució
de la central tèrmica actual per una de cicle
combinat. A més, Fecsa - Endesa no ha
presentat cap petició de llicència d'obres per
substituir l'actual central i si l'empresa té la
intenció d'iniciar qualsevol nova construcció
haurà de tramitar el pertinent permís d'obres.
En cas de sol·licitar-se el permís d'obres per
a aquesta substitució, caldria l'aprovació
de la junta de govern local o del regidor
de l'àrea corresponent, depenent si es tracta
d'una obra major o menor. Igualment,
la companyia està a l'espera que la Generalitat,

i posteriorment el govern central, permeti
la nova instal·lació més petita i menys
contaminant que l'actual.

L'alcalde de Cubelles, Josep Marcillas, ha
explicat que l'emissió d'aquest document,
que és un tràmit administratiu, "no és cap
autorització perquè Fecsa-Endesa substitueixi
l'actual central per una de cicle combinat".

Tot i que l'Ajuntament ha emès el certificat
sol·licitat per la companyia elèctrica, el govern
cubellenc té la intenció de "mantenir-se en
l'acord unànime de demanar la supressió de
la zona energètica", una petició que no es va
tenir en compte en la revisió del Pla Energètic
de Catalunya, que el govern català va aprovar
l'any passat.

Tot i el posicionament del govern, Marcillas
reconeix que "tenint en compte que ja hi ha
una zona energètica al municipi i que serà
difícil que la Generalitat i el Govern Central
la treguin, la substitució de la central de fuel-
gas per una de més moderna és més avantatjós
per a Cubelles". En aquest sentit, "una central
de cicle combinat té una contaminació menor
i unes instal·lacions més petites".

Per la seva banda, ICb ha demanat "el màxim
d'informació possible per part de l'empresa"
i "un procés de participació ciutadana
per recollir l'opinió de la ciutadania",
com explicava el seu regidor Xavier Grau.
Precisament, el grup independent és un dels
que ja han sol·licitat que es reobri la Comissió
d'Estudi de la Tèrmica, cosa que el govern
ha anunciat que proposarà al proper ple.

També s'ha pronunciat sobre la proposta
d'Endesa el grup municipal d'ERC, que torna
a denunciar "la falta d'informació per part
de l'alcalde". Els republicans proposen "un
consens ferm sobre el tema". Igualment, un
dels punts més importants és la demanda
que "tot sigui correcte i transparent.
Hem de treballar perquè la central sigui neta
i sostenible".

Les valoracions
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Miquel Padreny, Antonio Peregrina i Josep Marcillas seran els titulars
de les carteres d'Urbanisme, Planejament i Medi Ambient, Esports,
Acció Social, i Sanitat

L'elèctrica ha telecomanat diferents equips a través d'un sistema
de comunicacions que permet accionar els interruptors dels centres
de transformació a distància, mitjançant un mòdem.

Canvi
de funcionament

de la Bústia
del Consumidor

Comença a funcionar l'OMIC
(Oficina Municipal

d'Informació al Consumidor)

Destaca el gran èxit de l'activitat de dansa del ventre

L'Ajuntament de Cubelles ha nomenat
a Miquel Padreny com a nou regidor
d'Urbanisme i Medi Ambient; Antonio
Peregrina responsable d'Esports i Acció Social
i a Josep Marcillas regidor de Sanitat.

Aquestes noves responsabilitats,
que s'afegeixen a les que ja tenien aquests
regidors, són les carteres que havien quedat
vacants arran de la destitució, el passat
mes d'octubre, dels regidors Joan Andreu
Rodríguez, Maria Lluïsa Romero i Miguel
Ángel López.

El funcionament en la gestió del servei
de la bústia del consumidor ha canviat amb
la creació de l'Oficina Municipal d'Informació
al Consumidor (OMIC).

El servei, que fins ara s'oferia a través
de l'Oficina de Turisme, ha canviat pel
creixement de consultes i demandes sobre
consum. Segons les darreres dades, durant
aquest l'any 2006 es van tramitar fins a 150
expedients.

Les consultes, que es tramitaven a través
de l'Oficina de Consum ubicada a l'Oficina
de Turisme, s'enviaven als tècnics
de la Diputació per a la seva resolució.
El fet que el tràmit fos indirecte provocava
una resposta a llarg termini. A partir del mes
de gener, amb la incorporació d'un tècnic
especialista en consum, s'espera aconseguir
agilitat en el servei i una resposta més
immediata a les consultes.

D'aquesta manera, el servei de consultes i
demandes sobre consum s'oferirà els dimecres
a través de l'Ajuntament de Cubelles. Així,
les persones que requereixin del servei hauran
d'omplir primerament els fulls de reclamació
que hauran de sol·licitar des de l'OPIC (Oficina
de Participació I Informació Ciutadana)
i portar la documentació adjunta oportuna
referent a la reclamació. Un cop s'ompli
la sol·licitud s'iniciarà el procés de tramitació
amb les pertinents entrevistes concertades
amb els afectats.

Pel que fa als canvis de sistema de gestió,
els tràmits s'agilitzaran amb la posada en
marxa d'aquest servei a nivell local, que també
introduirà la mediació de conflictes per
intentar solucionar la problemàtica abans
d'arribar a la junta arbitral de consum.

El govern redistribueix les carteres
dels regidors d'ERC i el PSC cessats

Els tres nous titulars de les regidories que
ocupaven els regidors cessats són membres
del grup municipal de l'Entesa per Cubelles.

La distribució de carteres s'ha realitzant tenint
en compte la disponibilitat dels cinc regidors
del govern municipal, l'opinió de tots
els membres del govern i el fet que resten
poc menys de sis mesos per a les properes
eleccions municipals.

Fecsa Endesa ha finalitzat recentment diversos
treballs de reforma i millora tecnològica de la
xarxa elèctrica de Cubelles i de Cunit amb
l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat
del servei a més de 7.000 clients.

L'actuació, que ha tingut un pressupost superior
als 31.000 euros, finançats íntegrament per
la companyia, ha consistit a reformar dos centres
de transformació ubicats a l'avinguda de Jaume
I, cantonada amb el carrer de Sant Pere a la
zona de la platja de la Mota, i al carrer de Mas
Mortes a l'àrea del polígon industrial Les Salines.

Amb aquestes mesures es possibilita una
capacitat de maniobra més ràpida i es minimitza

Fecsa Endesa inverteix 31.000 euros en la reforma
d'instal·lacions elèctriques a Cubelles

el temps de reposició del servei en cas de produir-
se una incidència.

El telecomanat consisteix en instal·lar
a les línies elèctriques els mòduls electrònics
necessaris i un sistema de comunicacions
per a poder accionar els interruptors dels centres
de transformació a distància, mitjançant un
mòdem. Aquest sistema permet una millor
eficiència en l'operativa de maniobres, ja que
evita la necessitat de desplaçar equips sobre
el terreny en cas d'incidències per a dur a terme
les corresponents maniobres manuals.
Així, s'estalvia temps en la localització d'avaries,
amb la consegüent reducció del temps
d'interrupció del subministrament als clients.

L'Espai Jove ha organitzat un seguit d'activitats
per aquest hivern, des del gener fins al març.

Es mantenen les activitats que es van encetar
a la tardor: dibuix i pintura artística, expressió
teatral, fotografia i dansa del ventre.

Els tallers d'idiomes gran novetat de la temporada
d'hivern a l'Espai Jove

Com a novetat hi ha dos cursos relacionats amb
els idiomes: anglès i àrab.

Per a més informació us podeu dirigir
a l'Espai Jove
(C. Joan Roig i Piera, 3-5. tel. 93 895 03 61).
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La mostra s'instal·larà al costat de la plaça del Mercat i es podrà
visitar entre el 7 de febrer i el 5 de març

El regidor de Cultura, Miquel Padreny, i els tècnics de Cultura
i Protocol es van reunir dimarts amb l'ajuntament d'Arles de Tec
(Vallespir) per valorar el 2006 i planificar les activitats del 2007

Cartell de l'exposició

Cubelles acollirà, entre el 7 de febrer i el 5
de març, l'exposició itinerant A tota pastilla,
de la Diputació de Barcelona. La regidoria
d'Acció Social i Sanitat, que ja havia sol·licitat
en altres edicions la cessió d'aquesta mostra,
organitza una exposició que pretén ser una
eina de prevenció de les drogodependències
i les drogues de síntesi.

A Cubelles, A tota pastilla s'instal·larà
a l'esplanada situada al costat de la plaça
del Mercat, al carrer Nou, en torns de matí
i tarda. De dimarts a divendres, al matí,
l'exposició es podrà veure de 10 a 14 hores
i els dissabtes i diumenges d'11 a 14 hores;
a la tarda, de dimarts a dijous l'horari serà
de 15 a 17 hores; els divendres de 15 a 19
hores; i els dissabtes de 16 a 19 hores.
Els diumenges a la tarda i els dilluns al matí
l'exposició romandrà tancada.

Els ajuntaments d'Arles de Tec i Cubelles
han fet una valoració "positiva" de les activitats
portades a terme aquest any, dins del marc
de l'agermanament entre les dues poblacions.

Una delegació cubellenca, encapçalada
pel regidor de Cultura Miquel Padreny, es va
reunir amb diversos regidors del consitori
de la Catalunya Nord per avaluar els actes
d'enguany i planificar els del 2007.

Entre les diferents propostes avaluades per
al proper any destaca la recuperació de les
trobades entre veïns i veïnes d'ambdues
poblacions, l'enfortiment dels intercanvis
entre entitats, la celebració d'un torneig
de tennis entre les entitats dels dos municipis
i diverses xerrades a Cubelles i Arles sobre
diversos temes culturals.

Una exposició itinerant mostrarà els
riscos del consum de drogues de disseny

Amb la intenció de sensibilitzar el públic,
la instal·lació ofereix un missatge de salut
a través d'una proposta artística i visual. Està
formada per quatre mòduls, un vehicle
sinistrat i elements ornamentals. Cada mòdul
tracta un dels temes següents associats amb
les drogues de síntesi: Què són les pastis?;
Riscos associats; I la família, què...;
I si malgrat tot, vull prendre pastis...

Paral·lelament a l'exposició, la regidoria
d'Acció Social treballa en la organització
d'altres activitats complementàries, així com
una visita guiada als escolars de la vila.

Arles i Cubelles fan una valoració positiva
de les activitats de l'any 2006

Una de les activitats més destacades
de l'agermanament per aquest 2007 serà
la celebració de la primera Trobada de Gegants
a Arles, prevista per finals del mes d'abril.

Per a preparar-se per aquesta nova festa,
els arlesencs han rebut la visita especial
del gegantó Charlie Rivel, que s'ha cedit
al municipi d'Arles. El gegantó passarà dues
setmanes a l'escola del municipi del Vallespir
perquè els alumnes treballin en un taller
de creació de gegants.

El gegantó Charlie Rivel a Arles de Tec
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La presentació es va fer a l'estand de la Direcció General de Ports
i Transports de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Saló
Nàutic de Barcelona

Les obres de construcció del Port Esportiu
de Cubelles podrien iniciar-se passat l'estiu
de 2007. Així ho van anunciar Manel Nadal,
secretari de Mobilitat, i Josep Marcillas,
Alcalde de Cubelles, en la presentació
del projecte del port cubellenc a l'estand
de la Direcció General de Ports i Transports
de la Generalitat de Catalunya al Saló Nàutic
de Barcelona.

La presentació va comptar amb els màxims
responsables del Grup Marítim Metropolità
i una representació de regidors de l'Ajuntament
de Cubelles. Precisament, els representants
del PSC van manifestar que "no hem estat
convidats per l'alcaldia a la presentació del
projecte del Port Esportiu, hem assistit a títol
indivudal".

Responsables de Ports de Catalunya van
informar a la delegació cubellenca que, en
una previsió realista, cap a la primavera del
2007 es donaria la concessió administrativa
a l'empresa constructora i que es podrien
adjudicar les obres de forma immediata
per iniciar els treballs, que tindran una durada
aproximada d'un any i mig, cap al setembre
de 2007.

El Grup Marítim Metropolità i l'Ajuntament
presenten el projecte del Port Esportiu

Alfonso Echegaray en la presentació del projecte
del Port Esportiu de Cubelles

El port de Cubelles tindrà una superfície total
de 138.000 m2. Constarà d'un canal exterior,
que és on s'ubica el tub de presa d'aigua
de la central tèrmica de Cubelles, i la dàrsena
interior on es localitzarà el port.
Els amarratges, 553 en total, aniran des dels
8 als 20 metres d'eslora. El projecte també
inclou una marina seca de 1.800 m2 amb
una capacitat de 144 vaixells amb una eslora
màxima de 7 metres i un varador amb
capacitat per a 66 vaixells. A l'aigua,
els amarradors es disposen de forma que es
faciliten no només les maniobres dels vaixells,
si no que la seva gestió i control sigui senzilla.

Els amarradors destinats a embarcacions
en trànsit queden situats al costat de la zona
d'oci per aconseguir entre uns i altres una
interacció semblant a la del ports naturals.

La superfície de terra es divideix en tres àrees:
l'àrea central, l'àrea tècnica i l'àrea comercial.
L'àrea central gira al voltant de l'edifici de
Capitania i està destinada als serveis nàutics.
En aquesta àrea, l'Ajuntament de Cubelles
disposarà d'un local per a les seves activitats.
L'àrea tècnica, on estarà ubicada la marina
seca, els serveis portuaris i de tallers, queda

a llevant i té la particularitat que l'accés
de les embarcacions per mar es fa des de el
canal exterior i no des de l'interior per tal de
no generar cap afectació als usuaris del port.
L'àrea comercial i d'oci es situa a ponent
i gaudeix tant de la seva integració al port
com de la seva proximitat a les platges. En
aquest espai hi haurà 57 amarres públics
tarifats. En aquesta zona s'ubicarà també
una zona d'aparcament amb capacitat per a
772 vehicles que es combinaran amb arbrat.

Els usos definitius que es poden donar en
aquest port estan subjectes a l'aprovació del
Pla especial d'usos del futur port esportiu de
Cubelles per part de l'Ajuntament de Cubelles.

El nou port esportiu de Cubelles es construeix
sobre la zona de presa d'aigües de la central
tèrmica de Cubelles, que fa la funció de
captar i retornar al mar l'aigua que refreda
la central. D'aquesta manera, es minimitza
l'impacte ambiental i paisatgístic ja que el
nou port no generarà noves ocupacions en el

Respectuós amb el litoral
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Amb la incorporació de Cubelles són 151 els municipis de Catalunya
que donen suport a la candidatura europea de Tarragona com a
Capital Europea de la Cultura 2016

front marítim que entorpeixin la dinàmica
litoral o que vagin en detriment de les zones
de bany i d'esbarjo. A més, es preveu
la integració paisatgística entre el port
i el seu entorn com una continuïtat vegetal
entre el passeig litoral i la dàrsena. D'aquesta
manera, s'aprofita una estructura ja existent
i, sense generar cap nou impacte, es potencia
el seu ús creant un nou espai públic que
podrà ser utilitzat tant per la nàutica esportiva
com pels mateixos veïns de Cubelles.

Pel que fa a les mesures mediambientals,
el projecte contempla un complex sistema
de barreres de filtrat de sorres per garantir
la qualitat de las aigües d'aspiració necessàries
per la refrigeració de la tèrmica.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles, va
mostrar la seva "satisfacció de donar a conèixer
públicament el projecte del Port Esportiu".
Marcillas va recordar que "des del 2002
estem treballant per aquest projecte que ens
fa molta il·lusió" i va destacar que la
construcció "tindrà una enorme repercussió,
perquè serà dinamitzadora de tot el municipi
creant-se serveis, llocs de treball i es un espai
de turisme nàutic". En aquest sentit, l'Alcalde
cubellenc va referir-se a l'existència del Club
Marítim Cubelles, fundat a principis
de la dècada de 1970, com a gran referent
de l'esport de la nàutica a Cubelles.

La creació de més de 500 amarratges "ajudarà
a pal·liar la mancança d'amarres que es va
evidenciar en la presentació del Pla de Ports
de Catalunya". Marcillas va expressar la
voluntat municipal "que les obres s'iniciessin
el més aviat possible, però si al 2007 el Port
es pot tirar endavant ens donarem per
satisfets".

Per la seva banda, Manel Nadal, ha destacat
la tasca que s'està duent a terme des de la
Generalitat per ampliar l'oferta d'amarratges
a Catalunya, una de les principals demandes
del sector nàutic. Una oferta que ha estat
contemplada en el Pla de Ports 2006-2015
i que preveu passar de 28.000 a 31.000
amarratges. Però, ha afegit, aquest pla
"no podrà cobrir tota la demanda d'amarratges
en aigua". En aquest sentit, el secretari
de Mobilitat ha demanat consciència en tant
que això no serà mai possible i que per tant
s'ha de fer 'un canvi de mentalitat' i començar
a deixar els amarratges en l'aigua per les
eslores grans i adequar espais de terra per
als vaixells més petits.

Nadal ha remarcat també la necessitat
de continuar tirant endavant projectes per
fer front a aquesta demanda trobant sempre
l'equilibri mediambiental i partint
de la col·laboració entre les administracions
públiques i el sector privat.

El municipi de Cubelles donarà el seu suport
a la ciutat de Tarragona en la seva candidatura
a convertir-se en la Capital Europea
de la Cultura l'any 2016. A més de donar
el seu suport, Cubelles, vol col·laborar amb
Tarragona 2016 com a municipi associat.

Entre els 151 municipis que ja han donat
suport a la candidatura de Tarragona 2016
hi ha els tres de més població de Catalunya,
que són les ciutats de Barcelona, L'Hospitalet
de Llobregat i Badalona.

El Consell Comarcal del Garraf
i els ajuntaments dels sis municipis de la
comarcal signaran un conveni de col·laboració
per la renovació i millora de la senyalització
del patrimoni, inclòs dins del Pla
de senyalització, comunicació i accessibilitat
del patrimoni del Garraf.

Per aquesta intervenció es treballarà
conjuntament amb els tècnics municipals
de patrimoni que integren l'equip coordinador
dels Quaderns de Patrimoni, publicació que
es publica des de l' Àrea de Patrimoni
del Consell Comarcal del Garraf.

L'execució d'aquesta actuació de renovació
i millora de la senyalització del patrimoni té
un pressupost total de 51.000 €, que aniran
a càrrec del Consell Comarcal del Garraf i es
portarà a terme durant l'any 2007. El seu
objectiu és la millora de la senyalització
unitària dels recursos patrimonials que es
troben en els nuclis urbans de cadascun
dels sis municipis que formen la comarca
del Garraf.

- Rètols d'entrada als municipis: Neteja de
les senyals reutilitzables i substitució de les

Cubelles dóna suport a Tarragona 2016

La suma de la població dels 151 municipis
catalans que han expressat el seu suport
a Tarragona 2016 és de 3.173.000 habitants.

D'altra banda, en les darreres setmanes, sis
grans entitats culturals de Catalunya han
expressat també el seu suport a la candidatura
de Tarragona a la Capital Europea de la Cultura
2016. Són el Liceu, Òmnium Cultural,
la Fundació Dalí, l'Institut d'Estudis Catalans,
la Fundació Miró i l'Orfeó Català.

Pla de millora
de la senyalització del patrimoni

El Consell Comarcal del Garraf invertirà 51.000 €

senyals malmeses en les entrades i sortides
dels municipis.

- Punt d'informació general i Punt d'informació
particular: Neteja i substitució dels adhesiu
malmesos en les senyals recuperables
i substitució de les senyals actuals
irrecuperables per un altre tipus de senyal
més sòlid i adequat a les necessitats de la
senyalització comarcal. Aquesta senyalització
està ubicada en punts estratègics de màxima
afluència de públic i té la funció d'introduir
el tema del romanticisme; donar informació
genèrica de la comarca; donar informació de
la passejada romàntica per Vilanova i la Geltrú.

Per tal de fer el seguiment i el control
d'aquestes actuacións aixì com resoldre
els dubtes d'interpretació que puguin sorgir
durant la seva execució, es constituirà una
comissió de seguiment, formada per un
representant de cada municipi i del propi
Consell Comarcal del Garraf.

Les actuacions previstes són:
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Més d'un miler de persones van seguir la cavalcada reial en les
noves carrosses pels carrers de Cubelles

La nova cavalcada de Reis de Cubelles va ser
un èxit rotund. Més d'un miler de persones
van sortir als carrers de la vila per rebre
a Ses Majestats els Reis Mags d'Orient
en la seva arribada a Cubelles.

La gran novetat de l'edició d'enguany, la que
fa 40 des de la recuperació de la màgica
cavalcada reial, eren les noves carrosses.
El disseny i la construcció de la decoració
de les noves carrosses dels Reis i del vehicle
dels regals per a la cavalcada ha anat a càrrec
de l'empresa Cuïc Demiürg Esdeveniments
i ha tingut un cost d'uns 10.300 €.

l'Ajuntament de Cubelles ha decidit apostar
per un nou disseny i decoració de les tres
carrosses dels reis que oferiran tres nous
escenaris: el mar, l'aire i la terra. Les peces
del nou muntatge són efímeres i pensades
perquè es puguin reciclar amb la intenció
que es puguin donar nous tocs en propers
anys.

Melcior, Gaspar i Baltasar van passejar pels
principals carrers del centre de Cubelles per
arribar a la Casa de la Vila, on van rebre
la clau de la mateixa de mans de l'Alcal
de de Cubelles, Josep Marcillas.

Èxit rotund de la cavalcada de Reis

Melcior va ser l'encarregat de dirigir-se als
nens i nenes que es van donar cita a la plaça.

Després, juntament amb els patges reials,
els tres Reis Mags es van dirigir a l'església
de Santa Maria de Cubelles, on van rebre
les darrers cartes màgiques.

 Abans de cloure la cavalcada, el patge reial
portat per l'Associació d'Hostaleria i Comerç
de Cubelles va lliurar a Ses Majestat les cartes
que els nens i nenes li han lliurat enguany
al Centre Social. A més, una vegada més,
els comerciants i restauradors de Cubelles
han il·luminat la cavalcada reial repartint
més de mil fanalets.

Les noves carrosses reials
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L'acte de lliurament va tenir lloc en el marc del III Congrés
de Ràdio Municipal

La Federació de Ràdios Locals de Catalunya
ha premiat, en el marc del III Congrés
de Ràdio Municipal, l'assoliment dels 25
anys de ràdio municipal a Ràdio Cubelles.

L'organisme que agrupa les emissores
municipals va lliurar una escultura
commemorativa d'aquest aniversari, obra
de M. Mar Hernández, titulada Projecció,
i que forma part d'una edició limitada que
també han rebut altres emissores que porten
més de 25 anys en antena.

La Federació de Ràdios Locals premia
els 25 anys de Ràdio Cubelles

L'acte de lliurament del guardó va tenir lloc
el passat 11 de novembre durant la Cloenda
del Congrés que aquest any es titulava Cap
a un nou escenari en la comunicació
de proximitat i que es va celebrar els dies 10
i 11 de novembre a la Torre Agbar
de Barcelona. La trobada va servir per enfortir
els llaços entre les emissores de proximitat
dels Països Catalans i per reflexionar sobre
els nous reptes del sector, com la qualitat
de l'oferta i l'ús de les noves tecnologies,
i el futur d'aquest mitjà de comunicació.

Els organitzadors van explicar que la ràdio
local es troba davant un nou escenari
comunicatiu amb l'arribada de la TDT, que
permetrà a les emissores municipals recuperar
el protagonisme en el paper de la comunicació
de proximitat. El Congrés s'obria amb una
taula rodona sobre Internet que seguia amb
tres taules més que van tractar l'oferta
i la demanda, el compromís amb l'audiència
i el paper de l'administració.

Si has estat col·laborador de l'emissora entre el 1981 i 2006 ens agradaria
que assistissis a la Festa de Cloenda del 25è aniversari de Ràdio Cubelles.

Ho celebrarem tots plegats, divendres 23 de febrer, a partir de les 21 hores a la sala multiusos

La Mota (C. Pla de Sant Pere, s/n).     Per confirmar la teva assistència truca'ns al 93 895 03 26

o envia un correu electrònic a radio@cubelles.org.

RÀDIO CUBELLES

A les 21 hores, sopar de col·laboradors amb invitació personal, i a partir de les 23 hores,
entrada lliure per a tothom amb ball i l'actuació en directe de "La banda del drac".

Et convida a una festa!
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TRANSPORT URBÀ

VELÁZQUEZ / DALÍ - INICI -
VELÁZQUEZ / ROSALES
GOYA Nº 41
GOYA / TÀPIAS
GOYA / VELÁZQUEZ
DÀLIA (HOSTAL)
DÀLIA - GERANI (FONT)
CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU
CORRAL D'EN CONA (BAR)
CEMENTERI
PL. MERCAT
RAVAL TORRENT (CAP)
PONT RENFE
JARDINS GAUDI - FFCC
PASSEIG FLUVIAL / 11 SETEMBRE
PASSEIG FLUVIAL / LLEVANT
PL. DEL MAR
MALLORCA - BRUC Nº 7
11 DE SETEMBRE / RENFE MAR
PLA SANT PERE
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
PAU CLARIS
LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)
LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)
LATERAL C-31 - INICI -
LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)
LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)
PAU CLARIS
JAUME I
JAUME I
PLA SANT PERE
JARDINS GAUDI - FFCC
PASSEIG BARDAJÍ - AV. CATALUNYA
ÀNGEL GUIMERÀ (PL. DE LA FONT)
PASSEIG VILANOVA - ROCACRESPA
PASSEIG VILANOVA (ESCOLA)
PL. OVIDI MONTLLOR
CORRAL D'EN CONA (BAR)
CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU
FONT MAS TRADER
LLIRI - MIMOSA
CAMÈLIA Nº 38
GOYA - VELÁZQUEZ
GOYA - TÀPIAS
GOYA Nº 41
VELÁZQUEZ - ROSALES
VELÁZQUEZ / DALÍ - FINAL -

1
2
3
3

4
5
6
7
8
9

10
11
20
21
22
23
25
32
33
34
29
28
27
26
27
28
29
30
35
32
11
12
13
14
15
16
7
6
17
18

19
3

2
1

7,00
7,00
7,01
7,01
7,02
7,04
7,05
7,05
7,07
7,09
7,10
7,12
7,14
7,15
7,16
7,16
7,17
7,18
7,19
7,20
7,21
7,21
7,22
7,23
7,24
7,30
7,30
7,32
7,34
7,35
7,37
7,38
7,40
7,41
7,42
7,44
7,45
7,46
7,48
7,50
7,50
7,51
7,52
7,53
7,54
7,55
7,56
7,57

8,00
8,00
8,01
8,01
8,02
8,04
8,05
8,05
8,07
8,09
8,10
8,12
8,14
8,15
8,16
8,16
8,17
8,18
8,19
8,20
8,21
8,21
8,22
8,23
8,24
8,30
8,30
8,32
8,34
8,35
8,37
8,38
8,40
8,41
8,42
8,44
8,45
8,46
8,48
8,50
8,50
8,51
8,52
8,53
8,54
8,55
8,56
8,57

9,00
9,00
9,01
9,01
9,02
9,04
9,05
9,05
9,07
9,09
9,10
9,12
9,14
9,15
9,16
9,16
9,17
9,18
9,19
9,20
9,21
9,21
9,22
9,23
9,24
9,30
9,30
9,32
9,34
9,35
9,37
9,38
9,40
9,41
9,42
9,44
9,45
9,46
9,48
9,50
9,50
9,51
9,52
9,53
9,54
9,55
9,56
9,57

10,00
10,00
10,01
10,01
10,02
10,04
10,05
10,05
10,07
10,09
10,10
10,12
10,14
10,15
10,16
10,16
10,17
10,18
10,19
10,20
10,21
10,21
10,22
10,23
10,24
10,30
10,30
10,32
10,34
10,35
10,37
10,38
10,40
10,41
10,42
10,44
10,45
10,46
10,48
10,50
10,50
10,51
10,52
10,53
10,54
10,55
10,56
10,57

11,00
11,00
11,01
11,01
11,02
11,04
11,05
11,05
11,07
11,09
11,10
11,12
11,14
11,15
11,16
11,16
11,17
11,18
11,19
11,20
11,21
11,21
11,22
11,23
11,24
11,30
11,30
11,32
11,34
11,35
11,37
11,38
11,40
11,41
11,42
11,44
11,45
11,46
11,48
11,50
11,50
11,51
11,52
11,53
11,54
11,55
11,56
11,57

12,00
12,00
12,01
12,01
12,02
12,04
12,05
12,05
12,07
12,09
12,10
12,12
12,14
12,15
12,16
12,16
12,17
12,18
12,19
12,20
12,21
12,21
12,22
12,23
12,24
12,30
12,30
12,32
12,34
12,35
12,37
12,38
12,40
12,41
12,42
12,44
12,45
12,46
12,48
12,50
12,50
12,51
12,52
12,53
12,54
12,55
12,56
12,57

13,00
13,00
13,01
13,01
13,02
13,04
13,05
13,05
13,07
13,09
13,10
13,12
13,14
13,15
13,16
13,16
13,17
13,18
13,19
13,20
13,21
13,21
13,22
13,23
13,24
13,30

14,40
14,41
14,42
14,44
14,45
14,46
14,48
14,50
14,50
14,51
14,52
14,53
14,54
14,55
14,56
14,57

15,00
15,00
15,01
15,01
15,02
15,04
15,05
15,05
15,07
15,09
15,10
15,12
15,14
15,15
15,16
15,16
15,17
15,18
15,19
15,20
15,21
15,21
15,22
15,23
15,24
15,30
15,30
15,32
15,34
15,35
15,37
15,38
15,40
15,41
15,42
15,44
15,45
15,46
15,48
15,50
15,50
15,51
15,52
15,53
15,54
15,55
15,56
15,57

16,00
16,00
16,01
16,01
16,02
16,04
16,05
16,05
16,07
16,09
16,10
16,12
16,14
16,15
16,16
16,16
16,17
16,18
16,19
16,20
16,21
16,21
16,22
16,23
16,24
16,30
16,30
16,32
16,34
16,35
16,37
16,38
16,40
16,41
16,42
16,44
16,45
16,46
16,48
16,50
16,50
16,51
16,52
16,53
16,54
16,55
16,56
16,57

17,00
17,00
17,01
17,01
17,02
17,04
17,05
17,05
17,07
17,09
17,10
17,12
17,14
17,15
17,16
17,16
17,17
17,18
17,19
17,20
17,21
17,21
17,22
17,23
17,24
17,30

Parades A - Dilluns a divendres feiners B - Dissabtes feiners i divendres festius

A A A A A/B A/B A/B A/B A/B A/BA

6,30
6,30
6,32
6,34
6,35
6,37
6,38
6,40
6,41
6,42
6,44
6,45
6,46
6,48
6,50
6,50
6,51
6,52
6,53
6,54
6,55
6,56
6,57
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