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“En l’activitat política municipal també 
fem aquest arqueig. I el resultat que 
obtenim, crec, és positiu en la major part 
d’aspectes.“

Balanç Positiu

El final de l’any és el moment de fer balanç. Fem 
una valoració d’allò bo i dolent que ens ha passat 
al llarg dels darrers 365 dies i ho posem tot a la 
balança per veure què pesa més. És el moment, 
també de fer la carta als Reis Mags d’Orient perquè 
ens porti tot allò que necessitem o volem per al 
proper any.

En l’activitat política municipal també fem aquest 
arqueig. I el resultat que obtenim, crec, és positiu en 
la major part d’aspectes. En aquest darrer any, gràcies 
a l’esforç de tots els departaments municipals, s’han 
aconseguit ingressos d’organismes supramunicipals 
(Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Govern d’Espanya) per a poder tirar endavant 
projectes històricament reclamats per la ciutadania: 
nous parcs i jardins, millores al clavegueram, renovació 
de l’enllumenat amb un important estalvi energètic, 
noves vies de comunicació entre sectors, nous 
equipaments esportius, reurbanització de zones... 
Tot un llistat de coses, moltes de les quals poden 
semblar insignificants, però que per als ciutadans i 
ciutadanes que ho pateixen, les agraeixen.

Però per damunt de tot, aquest any 2009 passarà 
a la història com el de la crisi econòmica mundial 
més important dels darrers temps. A la nostra vila 
més d’un miler de persones i les seves famílies 
pateixen les conseqüències de l’atur. En aquestes 
pàgines trobareu un extens reportatge sobre la 
tasca social que realitzem des del Consistori, tan 

des del punt de vista de serveis a les persones 
com del tema laboral, i de l’accent que posarà el 
pressupost del 2010 en tot allò que tingui a veure 
en la millora de les condicions de vida generals de 
la nostra ciutadania. No només ajuts directes, sinó 
també en aspectes com treball, educació, sanitat, 
joventut i gent gran. El Fons Estatal del 2010 també 
fa un èmfasi en l’atenció a la ciutadania que més 
pateix la crisi i ens deixarà una quantitat econòmica 
important per sufragar les despeses extraordinàries 
que es generin.

En aquestes festes nadalenques necessitem la 
col·laboració de tothom que pugui per fer arribar 
a totes les llars l’esperit nadalenc. Que en cap casa 
de Cubelles es deixi de celebrar l’àpat de Nadal i 
que la nit de Reis tots els nens i nenes puguin obrir, 
com a mínim, una joguina. Per això tenim en marxa 
campanyes com la d’Una joguina, un somriure, que 
també trobareu explicada en aquestes pàgines.

I només em queda desitjar-vos un feliç Nadal i una 
millor entrada a l’any 2010, que esperem vingui 
carregat de noves oportunitats perquè el proper 
Nadal veiem la situació amb més optimisme.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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L’actual situació de crisi ha afectat, molt directament, a aquelles 
famílies amb menys capacitat econòmica. L’atur, que al nostre 
municipi ja s’apropa al 15% de la població activa estimada, afecta 
cada cop a més llars de la vila, en algunes de les quals cap membre 
treballa des de fa mesos. Davant d’aquesta situació, el Govern 
municipal va anunciar recentment la seva intenció d’esmerçar els 
esforços del pressupost 2010 en els serveis a les persones. 

L’any 2008, la regidoria de serveis socials, amb el personal propi 
i el depenent del Consell Comarcal del Garraf, van atendre més 
de 1.300 casos. Des de la simple petició d’informació (521), 
orientació (290) o assessorament (81), als casos que han requerit 
de tractament (250) o els que han suposat iniciar algun tipus de 
tràmit o gestió (237). Uns números que aquest any 2009, a manca 
de tancar-los, han quedat superats. L’esforç econòmic que pretén 
destinar el Govern municipal a atendre la problemàtica social en 
tots els àmbits. 

En aquesta edició de l’Ajuntament Informa volem donar a conèixer 
la tasca, de vegades dura i colpidora, que realitza el personal de la 
regidoria de serveis a les persones. Quins serveis s’ofereixen? A qui 
els ofereixen? Com es financen? Com s’hi accedeix?

Què són?

Serveis a les persones és un dels departaments municipals que es 
dedica a la gestió dels ajuts, tan econòmics com de serveis, destinats 
a les persones amb menys possibilitats econòmiques o amb 
problemes d’exclusió social. El Consistori cubellenc disposa d’aquest 
equip de professionals al servei de la ciutadania, malgrat “no tenir 
les competències en serveis socials perquè no arribem als 20.000 
habitants censats”, explica la regidora de l’àrea, Prudencia Carrasco. 
L’equip professional especialitzat, depenent de l’Ajuntament de 
Cubelles i del Consell Comarcal del Garraf, està format per 2 
treballadores socials, una educadora social i 2 treballadores familiars, 
a més del personal administratiu i tècnic depenent directament de 
la regidoria de Serveis a les Persones. 

La seva és una tasca d’acció, però especialment ho és de prevenció. 
De forma coordinada amb la Policia Local, els centres escolars i, 
properament, des del servei d’ocupació, s’identifiquen, s’analitzen 
i s’actua, tan en els casos de problemes socials com en els casos 
en què existeix risc d’exclusió social. Malgrat tot, l’elevat volum de 
casos que arriben actualment als serveis socials ha fet minvar la 
capacitat preventiva del personal i que la prevenció s’hagi de fer 
més aviat des dels departaments vinculats al servei, com la policia o 
els centres docents. 

En el darrer any, el personal dels serveis socials han notat un increment 
notable dels casos que els hi arriben. En la majoria d’ocasions ho 
fan directament, obrint la porta de les oficines, situades al passeig 
Narcís Bardají 12, i informant-se d’aquells ajuts econòmics als que 
hi tenen dret. És una situació anormal, agreujada per una crisi que 
ha posat en perill els somnis i il·lusions de famílies que fins fa poc 
tenien una estabilitat i que, a causa de la pèrdua del lloc de treball 
d’un dels membres de la família, i en molts casos dels dos, s’han vist 
en una situació compromesa a nivell econòmic. Són famílies joves, 
o monoparentals, “els quals no s’haguessin pensat, fa uns anys, que 
esdevindrien un perfil d’usuaris de serveis socials”. Al personal de 
la regidoria cada dia se’ls hi fa un nus a l’estómac davant la difícil 

situació que viuen persones a les que coneixen i que ho estan 
passant malament, famílies que “portaven un ritme de vida normal i 
que actualment s’han trobat sense feina ni recursos”. I la conjuntura 
no sembla que millori, perquè “aviat moltes persones que es van 
quedar a l’atur fa més d’un any perdran les seves prestacions de 
l’atur i veiem que se’ns agreuja el problema”, comenten des de la 
regidoria.

Com s’hi accedeix?

Per accedir a algun dels ajuts que s’ofereixen des dels serveis socials 
de Cubelles només cal adreçar-s’hi, presencialment (passeig Narcís 
Bardají, 12) o concertant hora telefònicament (93 895 24 57). La 
majoria dels usuaris accedeixen presencialment, i en els casos que 
ho fan telefònicament és per demanar hora, “tot i que ja coneixen 
el servei”. 

Els usuaris i les usuàries reben una primera atenció, amb el personal 
administratiu del departament. Aquest els deriva a les treballadores 
socials –si es tracta de problemes econòmics i socials-, a l’educadora 
social –si és una situació que afecta a infància, joventut o família- o 
a les treballadores familiars –atenció domiciliària, especialment amb 
persones grans-. 

Per a ser atès per les treballadores socials “hi ha una llista d’espera 
important”, expliquen. Les dues tenen molt ben definits els àmbits 
d’actuació i cadascuna s’ocupa dels casos que fan referència al seu. Un 
cop han fet l’entrevista personal amb l’usuari que sol·licita la prestació, 
s’emet un informe social que determina a quins ajuts pot accedir 
la persona, o be es fà la derivació a altres serveis supramunicipals 
com ara el serveis d’acollida a dones maltractades. “Per a les ajudes 
econòmiques es fan servir unes bases que es poden consultar a 
la web municipal (www.cubelles.cat) i a les nostres oficines”, ens 
comenta la regidora. Aquests ajuts estan relacionats amb adquisició 
de material escolar i llibres de text, menjador, transport i activitats 

Serveis a les persones, un departament
estratègic en temps de crisi
L’any 2008 es van atendre més de 1.300 casos, xifra superada al 2009
i que es preveu quedi curta per al 2010

El personal de la regidoria atén diàriament els casos de la ciutadania
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escolars puntuals i extraescolars, assistència a la llar d’infants, lloguer 
de l’habitatge, subministres i fins i tot el menjar, que es distribueix 
amb l’informe previ de la treballadora social i realitzat des de Càritas 
Parroquial i el Banc Mundial d’Aliments. Amb els barems que surten 
de l’estudi de la documentació aportada per cada cas, es fa una 
proposta d’ajut que es deriva a la Comissió d’Ajuts Econòmics i es 
tramita l’expedient administratiu per concedir-lo. “Sempre tractem 
de pagar al creditor”, explica Carrasco. L’objectiu és evitar que els 
diners que s’haurien de destinar a pagar el lloguer o les despeses de 
material escolar es destinin a altres dispendis. 

Educadores socials i treballadores familiars

La seva és una tasca molt més específica, dirigida a uns col·lectius 
més concrets, tot i que no menys desafavorits ni importants. 

A l’educadora social se li deriven tots els casos d’infància, 
adolescència i joventut amb alt risc d’exclusió (absentisme escolar, 
trastorns conductuals, violència juvenil...). Aquí sí que es treballa 
molt més la prevenció, en coordinació amb els centres escolars, si 
bé les necessitats superen les possibilitats. El problema és d’arrel, 
perquè en molts casos són famílies desestructurades i que fa anys 
que volten per serveis socials. Per això, tot i que també fa un treball 
amb la família dels menors atesos, en quan a hàbits i situacions de 
risc, és difícil obtenir resultats positius pels problemes d’estructura 
familiar que presenten i el fet que tenen la situació molt arrelada i 
interioritzada. 

Lluny de defallir en la seva tasca, l’educadora social fa un seguiment 
i deriva molts casos a una atenció més especialitzada dirigida a 
serveis especialitzats d’atenció a la infància (com pot ser el Centre 
de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP).

Per la seva banda, les treballadores familiars són les que realitzen 
el servei d’atenció domiciliària. Aquest té com a missió permetre 
el manteniment, en el propi medi, d’aquelles persones i famílies 
que pateixen algun element de dependència o alguna limitació 
en el seu nivell d’autonomia funcional, sigui aquesta de caràcter 
temporal o permanent. Igualment, donar suport social a aquelles 
famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats 
de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. Els 
serveis domiciliaris s’orienten a l’usuari amb nivells de necessitat de 
suport d’intensitat mitjana, que es poden situar entre les sis i les 
vint hores a la setmana. De vegades complementades amb suports 
informals, que per si sols serien insuficients, però que poden ser un 
perfecte complement si es disposa d’atencions professionals. Dintre 
d’aquest perfil, atenen majoritàriament a gent gran, sense família que 
se’n pugui fer càrrec i que no es poden valer per si mateixes. 

Com es financen?

La despesa que el Consistori destina a serveis a les persones, entès 

com un conjunt d’accions dirigides a la ciutadania amb problemes 
d’exclusió social, es finança mitjançant diversos ingressos. A banda 
de l’assignació pressupostària que l’Ajuntament hi destina al seu 
pressupost anual, que bàsicament es dedica a atendre les despeses 
de personal i els serveis ordinaris, les subvencions són bàsiques per 
fer front a la demanda ciutadana.

L’Ajuntament de Cubelles i el Consell Comarcal del Garraf tenen un 
conveni pel qual el primer assumeix el compromís d’abonar la part del 
cost dels professionals del servei, contractats pel Consell Comarcal, 
no subvencionat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, i sense comptar el personal administratiu 
depenent de l’Ajuntament. Estem parlant de 125.109,63 € anuals, 
una quantitat revisable cada exercici d’acord al cost real del conveni. 
És clar, però, que difícilment aquesta quantitat minvarà –a no ser 
que la Generalitat incrementi la seva aportació-, per la qual cosa 
el municipi de Cubelles, que, com hem dit anteriorment, no tindrà 
les competències en serveis socials fins que no superi el llindar dels 
20.000 habitants censats, haurà de fer front, com a mínim, a aquest 
import. No és el total del cost del personal professional que atén 
els casos de la nostra vila, però sí que representa un percentatge 
important.

L’any 2009 s’ha rebut un ajut econòmic de la Diputació de 
Barcelona de gairebé 50.000 €, mentre que per al 2010, el Pla E 
reportarà uns 286.000 € per a destinar a tasques socials. Tasques 
enteses àmpliament, incloent educació, treball, esports... Tot i això, 
les necessitats de l’atenció social “no és tan una qüestió econòmica 
com de personal per atendre les creixents demandes ciutadanes”. 
Requeriments que, de vegades, potser “és només fer companyia 
a persones que es troben soles” i per això “aprofitem per seguir 
demanant voluntaris socials”, explica la regidoria de Serveis a les 
persones, Prudència Carrasco. 

Altres serveis

Llei de dependència: L’entrada en vigor de la llei de la dependència, 
lluny de suposar un problema, com es podria creure a priori, ha 
permès reduir la demanda de serveis que abans havien de donar els 
ajuntaments. Així, per exemple, l’assistència domiciliària a persones 
malaltes –sobretot gent gran- s’han reduït considerablement perquè 
els usuaris dirigeixen les seves peticions a aquests recursos, que són 
gestionats per la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Garraf. Des de les oficines de serveis a les persones es lliuren 
els formularis i es dona informació. La gran problemàtica, però, és 
el fet que “les sol·licituds s’estan acceptant amb un any de retard”, 
explica Carrasco. Si bé la majoria es reconeixen de forma positiva i 
s’abonen de forma retroactiva. 

Animació Casal d’Avis: La regidoria disposa d’un programa 
d’activitats permanents a l’espai de la gent gran (Centre Social). Per 
exemple, els diferents cursets que es realitzan, xerrades i la Setmana 
de la Gent Gran, i disposa d’una persona que el dinamitza.

Servei de Estrangeria: Cada 15 dies, els divendres, una advocada 
especialitzada en estrangeria, i que està compartida amb altres 
municipis de la comarca, atén les consultes que les persones 
immigrades li realitzen. La majoria tenen a veure amb tràmits per a 
regularització de la situació al país.

Alfabetització a dones magrebines: és una activitat ofertada des del 
Consell Comarcal, en col·laboració amb l’Ajuntament. Els dimarts 
i dijous, a les tardes, a les dependències que serveis socials ré al 
passeig Narcís Baradjí, una dotzena de dones fan classes de català.

Expedients de reagrupació familiar : dirigit a persones estrangeres 
que, disposant de permís de residència vigent, volen sol·licitar el 
reagrupament dels seus familiars. Més informació a l’apartat de 
serveis socials del web www.cubelles.cat.

Els serveis a les persones són un servei obert a tota la població
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Targetes d’estacionament a persones discapacitades: dirigit a 
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Tallers en Família: xerrades i activitats temàtiques dirigides a famílies 
i en coordinació amb les pares i mares de les Llars d’Infants.

Teràpia familiar per a famílies amb risc social: una psicòloga fa 
teràpies especialitzades a famílies i menors amb problemes 
estructurals, derivades per l’educadora familiar. 

Conveni amb la Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels 
Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf: l’any 2009 s’han 
destinat més de 17.000 € per coordinar els esforços i unificar les 
possibilitats econòmiques dels municipis associats per aconseguir 
l’assistència i protecció dels minusvàlids psíquics, així com la creació 
i sosteniment de qualsevol servei que impliqui la protecció del 
disminuïts psíquics de la comarca del Garraf.

Subvencions de l’IBI: les establertes a les ordenances fiscals, que es 
poden consultar al web municipal www.cubelles.cat. 

Una Joguina, un somriure: campanya solidària per recaptar fons 
econòmics i joguines amb l’objectiu que la situació econòmica 
familiar no deixa cap infant sense joguina per Nadal (més informació 
pàgina 18).

El Servei d’Ocupació Laboral de Cubelles (SOLC)

No depèn de la regidoria de Serveis a les persones, sinó de 
Dinamització Econòmica, però el SOLC és una de les eines que 
la ciutadania té al seu abast per a millorar la seva situació laboral. 
En el darrer any (2009), 549 persones s’hi ha dirigit per sol·licitar 
els seus serveis. La majoria per a cercar feina, ja que han quedat en 
situació d’atur pel context de crisi econòmica que actualment viu 
tot el país. 

Cal tenir en compte que, segons dades del mes d’octubre d’enguany, 

Sexe 2008, Octubre 2009, Octubre Variació % 2008, Octubre % 2009, Octubre %Variació

Homes 370 559 189 50.48% 50.22% 51.08%

Dones 363 554 191 49.52% 49.78% 52.62%

TOTAL 733 1113 380 100% 100% 51.84%

hi ha més de 1110 persones en situació d’atur al municipi, del qual la 
meitat són homes (50,22%) i l’altre meitat dones (49,78%). Respecte 
a l’octubre de l’any passat, les persones aturades han crescut en un 
51,84%, la qual cosa evidencia un problema creixent que els serveis 
socials també han de preveure i tenir en compte. 
Si mirem les dades d’evolució de l’atur dintre de l’any 2009, cal 
observar un increment constant fins al mes de maig (1.042), un lleuger 
descens els mesos de juny i juliol (1.016 i 1.007, respectivament), 
per tornar als registres d’abans de l’estiu el mes d’agost (1.45) i 
superar-los al setembre i octubre (1.112 i 1.113, respectivament).

Període Homes Dones Total

2009, Gener 470 454 924

2009, Febrer 480 462 942

2009, Març 492 491 983

2009, Abril 512 511 1023

2009, Maig 513 529 1042

2009, Juny 502 514 1016

2009, Juliol 494 513 1007

2009, Agost 525 520 1045

2009, Setembre 557 555 1112

2009, Octubre 559 554 1113

Amb aquesta situació laboral al municipi, el servei d’ocupació local 
ha registrat un important increment d’usuaris. Respecte a l’any 
precedent (2008), els usuaris del SOLC han crescut més d’un 18%, 
passant dels 464 que es van registrar en els darrers 12 mesos, 
als 549 que hi havia a data 30 de novembre. A més, hi ha d’altres 
persones no inscrites al servei però que utilitzen recursos d’aquest, 
com pot ser Club de la feina, on no cal estar inscrit al SOLC, com 
és el cas de moltes persones de municipis de rodalies, o el servei de 
recerca de feina a través d’internet, que també és accessible des de 
les dependències del SOLC, al passeig Narcís Bardají, 12.
El SOLC, a més de gestionar les ofertes de feina municipals, disposa 
d’una borsa de persones i ofertes laborals. Quan arriba una oferta 
de treball, el personal estudia els perfils que es demanen i cerca les 
persones més adequades perquè l’empresa sol·licitant pugui fer el 
procés selectiu. És el cas del procés de contractació del personal del 
futur establiment de l’empresa valenciana d’alimentació Mercadona, 
pel qual cada dia s’interessen una desena de persones telefònicament. 
Aquesta té previst obrir el proper estiu a la zona del Residencial Les 
Salines. Tot i que el procés de selecció del personal de la nova botiga 
el farà la mateixa empresa, que sempre prioritza la proximitat del 
treballador amb el lloc de feina, ho farà entre el personal inscrit 
al Servei d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC). Aquest servei 
municipal rebrà de l’empresa el número i tipus d’ofertes, s’inclouran 
a la bossa de treball, s’obrirà un període per presentar currículums, 
es realitzarà una preselecció dels candidats i candidates més adients, 
i finalment es lliuraran els currículums conjuntament amb un informe 
de proposta a l’empresa, que farà la seva pròpia selecció.

Les oficines municipals ofereixen informació dels tràmits de la llei de la dependència

Evolució de l’atur a Cubelles en el darrer any (Font: Diputació de Barcelona)

Número d’aturats per mesos (Font: Diputació de Barcelona)
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Apostar per les polítiques socials, fer 
funcionar l’Ajuntament de manera més 
econòmica i capitalitzar els esforços per 
fer front a la crisi i les seves conseqüències 
seran les línies estratègiques del pressupost 
2010. L’audiència pública celebrava el 13 de 
novembre al cinema Mediterrani, a la que 
van assistir-hi una seixantena de persones, 
va servir per explicar a la ciutadania els 
principals projectes per a l’any vinent.

El regidor d’Hisenda, Xavier Grau, va 
destacar que “el pressupost tindrà un 
claríssim accent en el caire social”. És per 
aquest motiu que Grau va voler destacar 
l’esforç de tots els departaments municipals 
a l’hora de cercar subvencions per fer front 
als projectes. Unes subvencions que en l’any 
2009 han superat els 620.000 euros i on 
sobresurten els més de 318.000 euros de 
subvenció a la regidoria d’Ensenyament i 
els 1,2 de la regidoria de Medi ambient. La 
intenció municipal és “seguir amb la política 
de contenció de la despesa de funcionament 
del Consistori, però exceptuant la despesa 
social (serveis socials, treball, educació, 
sanitat, joventut i gent gran...).

El primer tinent d’Alcalde, Joan Albet, 
afirmava que l’Ajuntament ha de “capitalitzar 
els esforços per front a la crisi”. Un lideratge 

que s’exercirà amb els serveis que a dia 
d’avui ja s’oferten com el SOLC (Servei 
d’Ocupació Local de Cubelles) i el viver 
d’empreses, i “aprofitant el procés de revisió 
del Pla General per alliberar terreny industrial 
que generi llocs de treball”. Joan Rodríguez 
Serra, segon tinent d’Alcalde, afirmava que 
“cal treballar des del Consistori per ajudar 
a implantar noves empreses a Cubelles que 
ofereixin més llocs de treball com són els 
casos de Mercadona i d’IKEA”, doncs aquest 
darrer encara no es descarta. L’Alcaldessa 
de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, va 
voler enviar un missatge optimista, ja que 
“malgrat la regressió del pressupost que 
el situa en nivells del 2008, el Consistori 
té marge d’endeutament, doncs és molt 
inferior a ajuntaments propers o de similars 
característiques”. Romero va voler destacar 
que “on no es poden tenir mancances és en 
no poder donar respostes”.

Entre els principals projectes que es van 
presentar al llarg de l’Audiència pública 
destaquen la millora de la xarxa de pluvials 
del sector marítim (1.540.000 euros); les 
obres de rehabilitació del nucli antic antic 
(1.864.000 euros en sis fases); les obres a 
la desembocadura del riu Foix (982.000 
euros); l’ampliació del cementiri municipal 

i construcció de sala de vetlles (902.000 
euros); l’estudi de mobilitat i accessibilitat a 
tot el municipi (45.000 euros); i l’arranjament 
de l’edifici municipal que ocupava l’antic 
CAP (283.000 euros).

Finalment, l’equip de Govern va explicar 
que de cara al Pla E del 2010 l’Ajuntament 
estudia presentar diversos projectes entre 
els que hi ha la construcció del gimnàs-
pavelló al CEIP Charlie Rivel i l’accés 
electrònic de la ciutadania als serveis públics 
-l’anomenat portal ciutadà-.

Auditoria

El titular d’Hisenda va recordar l’auditoria 
de l’exercici 2008 – el primer amb el traspàs 
de la gestió i recaptació de tributs a la 
Diputació de Barcelona- que l’Ajuntament 
ha encarregat a la pròpia Diputació. Un 
estudi econòmic i financer que es realitza 
“perquè hi ha conflictes oberts amb el 
procés de revisió de la recaptació municipal 
i calia començar per analitzar el primer any 
d’aquest equip de Govern”. Així mateix, 
Grau va avançar que “si les forces polítiques 
que formen el Consistori ho decideixen, 
s’ampliarà l’auditoria a altres legislatures 
anteriors”.

Polítiques socials i contenció de la despesa corrent,
bases del pressupost 2010
El Govern va explicar les línies estratègiques i els principals projectes municipals en una audiència pública

L’audiència pública es va celebrar al cinema Mediterrani
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El pavelló poliesportiu municipal acollirà del 28 al 30 de desembre, 
de 10:30 a 13:30h. i de 17 a 20h., un Parc Nadalenc adreçat a infants i 
joves, tant del municipi com d’altres poblacions, amb una àmplia oferta 
d’activitats. Aquesta iniciativa, que es realitza per primera vegada 
a Cubelles, oferirà llits elàstics, inflables, una ludoteca, rocòdrom 
amb tirolina i tir amb arc –entre altres activitats- adreçades als 
infants i joves en l’època nadalenca. El preu de l’entrada també s’ha 
adaptat a la situació actual resultant una quantitat molt econòmica, 
doncs per a un dia té un cost de 3€, amb dret d’accés al matí i a la 
tarda, i l’abonament per als tres dies és de tan sols 5€. A més, tan 
sols pagaran entrada els infants i joves de 3 a 16 anys, els adults 
acompanyants i els infants menors de 3 anys tindran accés gratuït.

Cavalcada Reial

La que també presenta novetats enguany és la Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient. El tradicional recorregut pels 
carrers més cèntrics de la vila s’iniciarà a les 19h. al carrer de la 
Creu i en poc més d’una hora la comitiva serà a la plaça de la 
Vila. Una comitiva que comptarà novament amb la participació 
dels dotze patges reials i, a més, quinze patges adults que duran 
els estendards dels Reis Mags. També els seguiran un bon nombre 
de carters reials que recolliran els desitjos per al nou any dels 
veïns i veïnes de Cubelles i membres de l’Associació d’Hostaleria i 
Comerç de Cubelles que lliuraran els fanalets en diferents punts del 
recorregut. Al balcó de l’Ajuntament rebran de mans de l’Alcaldessa 
la clau del municipi i seguidament aniran caminant fins a l’església de 
Santa Maria on acabaran de rebre les darreres cartes dels infants 
cubellencs. 

Altres activitats

La setmana anterior al Parc Nadalenc tindrà lloc l’espectacle infantil 
Un Nadal de Pastorets, a càrrec de la companyia Teatre Obligatori. La 
representació es durà a terme el 23 de desembre a les 18h. al Centre 
Social i resta oberta a tots aquells infants i joves del municipi.

El 20 de desembre al llarg de tot el dia es celebrarà la 1a Fireta de 

Nadal, una mostra de productes nadalencs repartits en paradetes als 
carrers del nucli antic adreçada a les darreres compres nadalenques. 
El mateix dia 20 a les 19h. el Cor l’Espiga de Cubelles celebra el 
tradicional concert de Nadal, amb la participació de la Societat 
Coral La Igualtat de Gavà i del taller de música Pizzicato. Serà a 
l’església de Santa Maria a partir de les 19h. 

Per als joves de 15 a 17 anys s’ha organitzat el curs d’introducció al 
món de l’educació en el temps lliure pensat per als i les joves fins a 17 
anys que decideixen formar-se com a monitors de lleure. El curs de 
premonitors  ajuda a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta 
nova professió que la societat demanda cada dia amb més intensitat, 
a la vegada que els capacita per col·laborar com a premonitors o 
d‘ajudants els monitors en casals, colònies, campaments, etc. El curs 
té una durada total de 20h. i es realitzarà els dies 23, 24, 29, 30 i 31 
desembre de 10 a 14h. Es pot sol·licitar més informació i formalitzar 
les inscripcions a l’Espai Jove.

El Parc Nadalenc, novetat més destacada del Nadal 2009
L’espectacle infantil ‘Un Nadal de Pastorets’ i la 1a Fireta de Nadal completen l’oferta municipal d’activitats

El Rei Gaspar a la seva carrossa reial

Sa Majestat Melcior a la cercavila reial
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“Del cartell d’aquest any en destaco la tendresa”
OLGA CARRERAS, Autora del cartell de la campana ‘Una joguina, un somriure’

Quants cartells de la campanya has fet 
fins ara
No recordo ni quan vaig començar. He fet 
tots els cartells de les campanyes Una jogui-
na, un somriure, però han estat tants que no 
sabria dir quin any va ser el primer.
 
I com va sorgir?
En la primera edició de la campanya ja m’ho 
van proposar i els he anat fent successiva-
ment any rere any. Ara, un temps abans del 
Nadal, ja no cal ni que m’ho diguin, jo sola ja 
em poso a fer-lo per quan me’l demanin.
 
I costa gaire fer-lo cada any sense repetir-
se?
Jo habitualment ja faig dibuixos infantils, i 
com el tema és el mateix no em costa gaire 
posar-m’hi i fer el cartell.
 
Varien gaire d’un any a un altre?
Al principi els feia més semblants, però més 
endavant vaig tenir una època d’innovar una 
mica i ara ja m’he passat a fer-los digitalment 
amb l’ordinador.
 
I què hi intentes reflectir?
Intento reflectir solidaritat, que s’entengui 
que tots els nens i nenes tinguin joguines 
noves per Nadal no és un luxe que pugui 
permetre’s tothom. Una mica el que és 
l’esperit de la campanya i el que representa 
el Nadal, fer feliç a un infant.
 
Com descriuries el cartell d’enguany?
El cartell d’aquest any parteix de la mateixa 

base que la resta, però potser en destacaria 
que és més tendre, en destacaria en ten-
dresa. L’he fet digitalment amb tonalitats gri-
ses, com quasi bé sempre, i s’hi veu una mà 
oferint un regal als nens.

 

Segueixes el resultat final de la campanya?
Sí, cada any quan acaba la campanya pre-
gunto com ha anat, tot i no ser presencial-
ment a Cubelles. M’agrada saber quin ha es-
tat el resultat i pregunto a la família perquè 
m’informi.

Vist des de fora, què ha canviat de Cu-
belles?
Cubelles ha canviat molt des que jo vaig 
marxar. Abans coneixies a gairebé tothom i 
ara ha crescut tant que pots anar pel carrer 
sense topar-te amb cap conegut.

 

I segueixes l’actualitat del municipi?
Estic molt al dia de l’actualitat de Cubelles, 
tant per la família i com a oient de Ràdio 
Cubelles. M’agrada saber què s’hi fa i què 
passa al meu poble.

Perfil
L’Olga Carreras podria considerar-se una cubellenca a l’exili. Com se sol dir popularment, és filla 
de Cubelles, però no hi viu des del 2002 que va casar-se i va fixar la seva residència a València.
Malgrat la distància, la família, els records i tantes altres coses la fan tornar almenys un cop al 
mes. A més, la seva família hi torna tots els estius sencers i les dates més senyalades del calen-
dari cubellenc com el Carnaval. És l’autora del cartell de la campanya nadalenca Una joguina, 
un somriure des de la primera edició.

Olga Carreras

La cubellenca Olga Carreras treballant en el cartell
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El Govern va explicar el posicionament respecte a la documentació 
que el 30 d’octubre van lliurar tots els grups, a excepció d’Entesa 
per Cubelles, a la Fiscalia. Ara serà el fiscal qui determinarà si inicia 
la investigació. En aquest cas, des del Govern s’ha afirmat que es 
facilitarà la informació que se’ls sol·liciti.

El procés que ha portat aquesta presumpta irregularitat a la justícia 
s’inicia amb el traspàs de la recaptació de tributs de l’empresa priva-
da, que ho feia fins a aquesta legislatura, a la Diputació de Barcelona. 
La revisió dels exercicis anteriors va un informe on es constata una 
important quantitat econòmica no cobrada. Es tractaria de quanti-
tats deixades d’ingressar que el Consistori va decidir posar el cas en 
mans d’un buffet d’advocats extern que va recomanar traslladar el 
cas a la Fiscalia. L’import superaria els 2,5 milions d’euros, tot i que 
Maria Lluïsa Romero va matisar que “és una xifra de referència dels 
rebuts entregats per l’antiga empresa recaptadora i que inclou im-
postos que darrerament s’han cobrat, d’altres dels que s’ha reclamat 
el cobrament i un tercer grup que ja han prescrit”.

El Govern explica públicament la informació
presentada a final d’octubre a la Fiscalia
La documentació entregada arribarà al Fiscal, que és qui decidirà si cal investigar el cas

L’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa 
Romero, va ser la protagonista de l’edició 
del programa L’Accent de Canal Blau TV, el 
passat 24 de novembre. Romero va repassar 
l’actualitat més immediata del municipi, des 
del finançament local als principals projectes 
en execució a la vila.

L’Alcaldessa va referir-se als gairebé 2,5 
milions d’euros que Cubelles rebrà dels 
pressupostos de la Generalitat, matisant 
que d’aquests dos milions es destinen a la 
construcció de l’edifici del CEIP Mar i Cel, 
actualment en mòduls prefabricats. Això 
fa que gairebé la meitat de la quantitat 
destinada a la comarca del Garraf s’assigni 
a Cubelles. La cap del Govern municipal va 
incidir en “seguir picant portes i demanant 
ajudes” per fer front als projectes i serveis 
per tal de minimitzar la reducció del 
pressupost per a l’any vinent, que el situa 
en nivells del 2008. “Si no hi ha increments 
en ordenances i pressupost, cal finançament 
extern amb subvencions que seguirem 
demanant com el PUOSC, FEDER i PlaE”, 

afirmava Romero. Després de la congelació 
de la major part d’impostos i ordenances, 
Romero descarta un increment impositiu 
quan hi hagi recuperació econòmica. També 
va destacar la necessitat de “reforçar els 
serveis socials i donar més suport a les 
empreses a través del SOLC”. 

En un altre ordre de coses, l’Alcaldessa 
va donar resposta a la situació actual de 
projectes municipals com el nou pavelló. 
“Una obra molt ambiciosa que pateix els 
problemes de finançament de l’empresa 
inversora, malgrat que l’Ajuntament 
segueix amb la intenció de tirar endavant 
el projecte”. En aquest sentit, Romero va 
afirmar que “no hi ha abandonament de 
l’obra i, si cal, es rescatarà la concessió”.

El darrer tema tractat en l’entrevista va ser la 
implantació de grans superfícies comercials 
a Cubelles com Mercadona i IKEA. De la 
cadena de supermercats Romero va afirmar 
que “Mercadona està elaborant el projecte 
constructiu” d’una iniciativa que donarà 

50 llocs de treball al municipi. Pel que fa a 
IKEA, “va haver-hi contactes i trobades, però 
no s’ha rebut cap resposta” ni en sentit 
afirmatiu ni negatiu.

Pla General

Repassant el procés de revisió del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
l’Alcaldessa va destacar que un dels eixos 
marcats tant pel propi Consistori com 
per la ciutadania, a través del procés de 
participació, era l’eliminació de la C-31 com 
a eix principal del trànsit de pas. Per això 
Romero reclamava “la supressió del peatge 
de Cubelles per tal de derivar part d’aquest 
trànsit per la C-32” i de retruc finalitzar 
amb la discriminació que pateix Cubelles 
en ser l’únic municipi del Garraf que ha de 
pagar peatge per circular per la C-32. En el 
cas que no es suprimís el peatge, Romero 
aposta per “demanar una variant que dreni 
el trànsit i converteixi la C-31 al seu pas per 
Cubelles en una travessia com succeeix en 
la resta de municipis”.

L’Alcaldessa repassa l’actualitat al programa
L’Accent, de Canal Blau
Maria Lluïsa Romero va manifestar-se sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya,
el finançament local i els projectes en curs

Roda de premsa del Govern
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L’Ajuntament de Cubelles rebrà 
1.431.666,00 € del nou Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010, dels 
quals uns 286.000 euros s’han de destinar a 
serveis socials. El govern central va aprovar 
destinar 5.000 milions d’€ a aquest nou pla 
per fomentar l’ocupació a nivell local i que 
en la seva primera edició, el 2009, ha deixat 
a Cubelles 2,2 milions d’€.

El Consistori està estudiant a què destinarà 
aquesta subvenció, tot i que en l’audiència 
pública de pressupostos va avançar la 
possibilitat d’incloure el projecte de 
construcció del gimnàs – pavelló del CEIP 
Charlie Rivel i executar el projecte d’accés 
electrònic de la ciutadania als serveis públics 
(portal del ciutadà). 

Els projectes que es podran finançar han 
de ser de competència municipal, de nova 
planificació i d’execució immediata. Entre 
les accions que es poden subvencionar hi 
ha contractes d’obra i subministrament per 
a l’equipament dels edificis i instal·lacions 
finançades pel Fons, per a l’adquisició 
d’equips i sistemes de comunicacions, així 
com la implantació de sistemes informàtics 
per impulsar l’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics. Precisament, Maria Lluïsa 
Romero ha destacat que el projecte de 
portal del ciutadà és “una altra manera 
de maximitzar els recursos humans de 
l’Ajuntament”. Aquesta eina permetrà que 
la ciutadania pugui accedir a fer tràmits on-
line, el que “alliberarà a personal municipal 

de les tasques de gestió per poder realitzar 
altres feines o potenciar altres serveis” sense 
necessitat d’ampliar la plantilla. 

El regidor d’Hisenda, Xavier Grau, ha 
destacat la importància d’aquesta subvenció 
de l’Estat a les administracions locals, perquè 
“ens ajuda a finançar projectes que tenen 
una incidència directa amb la ciutadania”. 
En aquest sentit, Grau ha destacat que 
les obres finançades pel Pla Estatal “han 
permès construir nous parcs i jardins, actuar 
en el clavegueram i afrontar la renovació de 
l’enllumenat de Mas Trader”, projectes que 
no es podien haver tirat endavant aquest 
any amb recursos propis. 

El FEIL 2010 deixarà més d’1,4 milions d’euros
Un 20% de la subvenció es destinarà a finançar els serveis socials municipals

El Govern satisfet amb l’aprovació del
conveni de funcionaris i laborals
L’assemblea de treballadors va donar un recolzament majoritari
a la negociació del comitè d’empresa
El Ple del mes de desembre podria aprovar definitivament el 
conveni de funcionaris i laborals de l’Ajuntament de Cubelles. 
La proposta tancada per la mesa de negociacions bilateral es va 
traslladar a l’aprovació de l’assemblea de treballadors, que hi va 
donar el seu suport majoritari en una assemblea celebrada el passat 
1 de desembre.

El nou conveni posa punt i final a un període de més d’una dècada 
en la que les relacions laborals del personal municipal s’ha regit 
per pactes de la mesa paritària. L’Alcaldessa de Cubelles, Maria 

Lluïsa Romero, va anunciar a Ràdio Cubelles l’acord, detallant que 
“el funcionariat es podrà beneficiar del mateix tracte que tenen 
els laborals en temes com el cobrament de les baixes mèdiques”. 
Romero reconeix que es tracta “d’un conveni de mínims”, tot i que 
recorda que amb l’actual situació de crisi econòmica que estem 
vivint “aquests mínims són molt importants, perquè recull temes 
tan importants  com la conciliació laboral, l’estabilitat laboral i l’IPC 
català”. Aquests eren compromisos ja adquirits entre ambdues parts, 
però que no estaven reflectits al conveni i que “ara queda regulat 
legalment i es podrà publicar”. 

L’Alcaldessa, els regidors i les regidores,
cada setmana a ‘Plaça de la Vila’
El programa de Ràdio Cubelles dóna veu a les preguntes formulades per la ciutadania

Ràdio Cubelles emet cada divendres (10h.), i els dilluns (21 h.) i 
dijous (19 h.) en repetició el programa Plaça de la Vila. Es tracta 
d’un programa de 50 minuts de duració, presentat i dirigit per Àn-
gels Fuster, en el qual l’Alcaldessa i els regidors i les regidores del 
Govern se sotmeten a les preguntes de la ciutadania. Maria Lluïsa 
Romero passa pels micròfons de l’emissora el primer i tercer diven-
dres de mes, mentre que la resta de representants del Govern local 
s’alternen en les setmanes restants.

Les preguntes dels ciutadans poden enviar-se a lavila@cubelles.org 
o trucant al telèfon de la redacció de Ràdio Cubelles, 93 895 03 26. 
Plaça de la Vila s’emetrà els divendres (10h.) i els dilluns (21 h.) a 
través de Ràdio Cubelles, al 107.5FM, canal 30 de ràdio de l’UHF de 
la TDT i a www.radiocubelles.cat.Àngels Fuster i Maria Lluïsa Romero en un moment del programa
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La regidoria de Comunicació, a través de 
l’emissora municipal Ràdio Cubelles, convoca 
per catorzè any consecutiu el concurs de 
contes, narració breu i poesia “Víctor Alari”, 
en record i homenatge de qui fou el primer 
director del mitjà de comunicació local.
Les bases, que en breu es podran consultar 
íntegrament al web municipal (www.
cubelles.cat), estableixen que les obres han 
d’estar escrites en llengua catalana, i s’han 

de presentar a l’Oficina d’Informació i 
Participació Ciutadana - OPIC (C/Joan Roig 
i Piera, 3-5), abans del 6 de març de 2010, 
a les 13 h. Els concursants poden presentar 
com a màxim una obra per premi i el tema 
és lliure. Com ja és habitual, els premis 
s’estableixen per categories: infantil (de 8 a 
11 anys), juvenil (12 a 17) i adult (majors 
de 18 anys). Tots estan formats per vals de 
compra en material escolar als establiments 

col·laboradors, a excepció dels de categoria 
adult que seran en metàl·lic. 
Pel que fa als premis especials, que enguany es 
dedicaran tan en categoria adult com juvenil als 
110 anys del Cor l’Espiga de Cubelles, estaran 
dotats amb 300 i 150 €, respectivament. En la 
modalitat de poesia, en categoria infantil i juvenil el 
premi és únic i consisteix en material electrònic. En 
la categoria adulta, hi ha tres premis en metàl·lic. 

La regidoria de Comunicació està en la fase final de la 
posada en funcionament del nou servei d’alertes a través 
de missatges de mòbil (sms). El Consistori ha contractat els 
serveis d’una plataforma que permet a la ciutadania donar-
se d’alta del servei d’alertes, per rebre informació sobre la 
convocatòria d’activitats de tipus cultural, social o festiva. 
Els usuaris del servei no hauran de satisfer cap quantitat 
per rebre els avisos, que s’enviaran de forma periòdica a 
través del sistema de missatge curt al mòbil. Per això, caldrà 
que es validin a la web municipal o a través de la butlleta 
corresponent, que es pot trobar en aquesta mateixa revista 
i a les oficines de l’OPIC. 

La 14a edició del concurs de contes, narració breu i 
poesia “Víctor Alari”, a escena
Hi ha temps per presentar les obres a l’OPIC fins el 6 de març de 2010

La ciutadania podrà
rebre informació
d’actes a través de
missatges de mòbil

El 19 de desembre se celebra la sisena 
edició de la Fira de Comerç Just, que tancarà, 
als carrers del nucli antic de Cubelles, 
els actes de la Setmana de la Solidaritat. 
Aquesta setmana d’activitats dedicades a 
la cooperació i la solidaritat internacional 
van alçar el teló el 14 de desembre, amb 
la presència del president del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, Teo 
Romero, en l’exposició fotogràfica Etiòpia, 
terra d’esperança, de l’Associació de Famílies 
de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE). 
L’acte principal d’aquesta Setmana de la 
Solidaritat és, un any més, la Fira de Comerç 
Just, que enguany comptarà amb la presència 
d’una vintena d’associacions i ong’s que 
treballen en el camp de la cooperació 
internacional. El recinte s’ubicarà novament 
a l’incomparable marc del nucli antic de 
Cubelles, i obrirà les portes a les 10 h. i les 
tancarà a les 20 h.
Al llarg de tot el dia s’oferiran espectacles 
musicals, cercaviles de percussió, tallers de 
pintura i jocs per a nens i nenes, confecció 

de murals, degustació de plats típics, venda 
de productes Comerç Just i exposicions 
de projectes d’ong’s. A més, fins al 19 de 
desembre es podrà veure a la sala de la 
Rectoria la mostra fotogràfica Etiòpia, terra 
d’esperança, de l’Associació de Famílies 
de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE). Fins 
el 21 de desembre es podran veure dues 
exposicions més. La primera, al Centre 

Social, és l’exposició interactiva Qui és qui 
en el comerç internacional”, que presenta 
l’entitat Cooperació i que està dirigida als 
alumnes d’ESO dels centres de secundària 
de la vila; la segona, al CEIP Vora del Mar, 
porta per títol Carrer sense sortida, i va a 
càrrec de l’entitat VOLS-Voluntariat Solidari 
i també serà visitada pels alumnes de les 
escoles de Cubelles.

La Fira del Comerç Just, una finestra oberta
a la cooperació internacional

Imatge de les parades de la fira a la plaça de la Vila l’any 2008
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La regidoria de Cooperació ha començat a elaborar una anàlisi 
que permeti conèixer les diferents cultures arribades a la vila i les 
inquietuds i punts de vista de les persones nouvingudes. Sota el 
títol Immigració i interculturalitat a Cubelles, el treball de camp anirà 
a càrrec de la consultoria antropològica Etnosistema i es preveu 
que s’acabi al desembre del 2010. L’estudi es troba actualment en 
la fase de les prospeccions de camp. És a dir, conèixer la realitat 
cubellenca des de dins, en una iniciativa innovadora que parteix de 
l’antropologia aplicada al servei de la societat i del qual no existeix 
precedent ni a Catalunya ni la resta de l’Estat Espanyol. 

La regidoria vol saber de primera mà l’origen geogràfic, econòmic, 
religiós i cultural dels ciutadans immigrants instal·lats a Cubelles, per 
disposar així d’eines que millorin la seva adaptació i impedeixin la 
fragmentació social. L’estudi pretén, també, fugir de generalitzacions 
i estereotips per tal d’evitar divisions entre nouvinguts i la població 
autodenominada autòctona. El responsable del projecte és el doctor 
en antropologia Joan Manuel Cabezas, que resumeix l’objectiu del 
treball en “conèixer des de dins la realitat qualitativa des de la 
proximitat de la població immigrada de Cubelles i la interculturalitat, 
el resultat d’aquesta immigració”. L’antropòleg sitgetà assevera que la 
immigració no es pot tractar com un fenomen homogeni i recorda 
que no té res a veure una persona vinguda del Perú o Colòmbia 
amb una altra del Congo, on, per exemple, coexisteixen més de 500 
ètnies diferents. El responsable de l’empresa Etnosistema advoca 
per trencar amb la bipolarització entre autòctons i immigrants 
i aposta per crear un marc de convivència on tothom s’hi senti 
còmode. L’estudi és previst que quedi enllestit cap a finals del 2010, 
malgrat que la intenció de la regidoria de Cooperació és començar 
a treballar conforme es vagin obtenint les primeres dades.  

La immigració és el procés de desplaçament en l’espai i d’adaptació a 
un nou entorn humà. La interculturalitat és una constant antropològica 
present en tota societat, i que fa referència a l’existència de diverses 
maneres de dir, fer i pensar en un mateix espai social. En tots dos 
casos, les persones i els grups manegen, creen, reelaboren i inventen 
recursos simbòlics que els permeten entendre la realitat i adaptar-
s’hi. Aquests recursos simbòlics són dinàmics, canviants i estan en 
permanent procés de gènesi, i inclouen la totalitat dels dispositius 
mentals i físics utilitzats per la ciutadania per tal d’interactuar en la 
vida quotidiana. La finalitat del projecte és conèixer des de dins 
les diverses col·lectivitats i grups socials del municipi, esbrinar les 
lògiques i prioritats de la ciutadania intercultural de Cubelles i 

facilitar vies, espais i fórmules d’interacció i d’integració social. Per 
aconseguir aquesta informació, l’aportació de l’antropologia resulta 
fonamental, doncs ofereix una visió des de dins i des de fora de les 
agrupacions humanes, des de la proximitat, qualitativa, complexa, 
relacionada amb allò que realment passa, no amb el que es vol que 
passi o es suposa que passa.

El projecte Immigració i interculturalitat a Cubelles, a més de la 
feina de recerca antropològica, inclou les vessants de sensibilització 
i formació intercultural per tal d’incrementar el coneixement i 
reconeixement mutu entre tota la ciutadania. Totes tres branques 
desembocaran en la sistematització d’un Pla d’Immigració i 
Interculturalitat de Cubelles.

L’Ajuntament engega un projecte per conèixer
la immigració i la seva integració al municipi
El resultat de l’estudi es concretarà en el Pla d’Immigració i Interculturalitat

L’Ajuntament destina el Fons Català de Cooperació
a la Mancomunitat i el Consell Comarcal
La Junta de Govern Local ha aprovat destinar els 15.839,13 € que 
la Generalitat de Catalunya destina al municipi, dins del Fons Català 
de Cooperació, als projectes mancomunats que es porten a terme 
des de la Mancomunitat de Municipis Penedès – Garraf i els serveis 
socials del Consell Comarcal del Garraf.

EL Fons català de Cooperació són els diners que la Generalitat 
ha de transferir als ajuntaments per al foment de la prestació 

supramunicipal de serveis. Aquesta participació té com a finalitat 
sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions 
supramunicipals, i els ajuntaments la poden destinar, totalment o en 
part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin. 
En aquest sentit, el Consistori cubellenc destinarà el 75% (11.879,35 
€) a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf i el 25% 
restant al Consell Comarcal del Garraf (3.959,78 €), destinats  a 
despeses relacionades amb serveis a les persones.
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Reactivar l’activitat laboral. Aquest és el pilar fonamental en què el 
Govern vol sustentar les polítiques en matèria de treball, com va 
avançar a la sessió informativa d’Educació i Treball. El notable aug-
ment de població i l’actual situació de crisi i atur fan que el poble ne-
cessiti una readaptació, segons el titular de la regidoria, Joan Albet.
Cubelles té un 15% d’habitants en situació d’atur. Tenint en compte 
la situació generalitzada, la regidoria de Dinamització Econòmica i 
Comerç aposta per consolidar l’actual SOLC –Servei d’Orientació 
Laboral de Cubelles-, i treballar en nous projectes. Es tracta de 
consolidar un teixit productiu sostenible, un desenvolupament 
econòmic local i impulsar nous projectes. Entre aquests, l’aposta 

principal recau en la creació del SICEC, el Servei a la Iniciativa i 
Consolidació Empresarial. La regidoria també vol impulsar un viver 
d’empreses, adaptar la viabilitat del municipi pel que fa tant a les 
zones d’economia industrial com del petit comerç, i dinamitzar els 
plans empresarials.
Per dinamitzar les empreses locals, s’ha editat un díptic amb els ser-
veis ofertats, a més de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumi-
dor (OMIC) o els programes d’ajut i formació d’altres organismes. El 
fulletó conté una butlleta on els empresaris poden donar les seves 
dades per agilitzar la comunicació amb l’Ajuntament.

Més serveis en matèria laboral
per donar resposta a l’augment de l’atur
La sessió informativa de Treball va analitzar la situació actual, els projectes
desenvolupats en la present legislatura i els objectius marcats a mig termini

El Govern estudia la ubicació
d’una nova escola a Mas Trader
Nous equipaments, més oferta educativa de secundària i la creació d’un centre de formació 
ocupacional, presentats com a principals objectius en la sessió informativa de l’àrea
Crear nous centres educatius i ofertar més 
nivells d’estudi són els pilars principals que 
el Govern va presentar a la sessió informa-
tiva d’Educació i Treball. La projecció de no-
ves infraestructures educatives respon a la 
necessitat d’adaptar-se al gran creixement 
demogràfic. Des de 1998, Cubelles ha pas-
sat de 5.400 habitants als 14.300 actuals i en 
matèria educativa s’han incrementat nota-
blement el número de matriculats any rere 
any, i d’aquí a una dècada es podria parlar 
de 800 alumnes més en global.

Per aquest motiu, la regidoria d’Ensenyament, 
encapçalada per Joan Albet, aposta per crear 
nous centres, implantar cicles formatius als 

IES, treballar amb els alumnes amb dificul-
tats d’aprenentatge, seguir desenvolupant el 
projecte de ciutat educadora i, si fos possi-
ble, construir un Centre de Formació Ocu-
pacional. En moltes d’aquestes iniciatives, el 
Govern es veu limitat perquè són compe-
tències del Departament d’Ensenyament. 
Joan Albet, va explicar que, de tots els pro-
jectes, un dels més viables a curt termini 
és el d’una nova escola de primària a Mas 
Trader, que podria estar en funcionament 
d’aquí a tres anys i donaria més vida i inte-
gració a una urbanització amb gran volum 
d’habitants.

Albet també va explicar la voluntat de re-

cuperar terrenys municipals a la zona de 
l’Eixample per a poder construir un nou 
institut a prop de l’escola Charlie Rivel i la 
llar d’infants l’Estel. Pel que fa als centres 
d’ensenyament secundari, la voluntat és 
instaurar-hi cicles formatius d’alguna espe-
cialització que ara no s’ofereixi a la comar-
ca, i poder ser així un reclam per alumnes 
d’arreu. La regidoria d’Ensenyament incideix 
en que seria molt positiu aconseguir un 
Centre de Formació Ocupacional al mu-
nicipi, ja que ajudaria a reactivar l’activitat 
laboral, però és molt complicat perquè el 
centre La Paperera de Vilanova té molt pes 
en aquest àmbit.

La regidoria d’Esports confia en poder posar en funcionament les 
dues pistes de frontó del Poliesportiu el proper gener de 2010. 
Les obres, que executa l’empresa Celso Portela Construccions 
S.L., van començar a finals del mes de novembre, tenen un cost de 
158.069,81 € i es construeixen al darrera de l’espai que ocupaven 
els antics, enderrocats per construir el nou pavelló esportiu. 
Els nous frontons, que tindran la mateixa orientació que tenien els 
enderrocats, estaran envoltats per una tanca metàl·lica amb una 
porta d’accés a l’extrem del nou pavelló. Allà s’hi construirà un 
passadís, amb il·luminació, entre les pistes i el mur de contenció 
de terres que tancarà la instal·lació. Per la banda de l’accés del 
Poliesportiu per l’estacionament del camp de futbol, també hi 
haurà un passadís, de tres metres d’amplada, que servirà perquè els 
jugadors i jugadores del futbol puguin anar dels vestidors de l’estadi 
Josep Pons i Ventura al camp de futbol petit. Tot el perímetre de la 
instal·lació estarà tancada per un mur de dos metres d’alçada i tots 
els accessos estaran il·luminats degudament.
Lluís Pineda, regidor d’Esports, va explicar als micròfons de Ràdio 
Cubelles que els nous frontons funcionaran de forma diferent a 
com ho feien els antics, on els usuaris podien accedir lliurement 

si no hi havia ningú jugant o si havien llogat la instal·lació. “A partir 
d’ara”, explica, els usuaris “hauran de passar per la consergeria, se’ls 
hi donarà la clau i tindran el seu temps”. L’objectiu d’aquest nou 
sistema és que la instal·lació “estigui més controlada”. 

Els dos frontons estaran a punt al gener de 2010
Es construeixen al costat del nou pavelló esportiu i tenen un cost de més de 158.000 €

Les màquines treballen en la construcció dels frontons
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El passat 19 de novembre l’Ajuntament de Cubelles i el Consell 
Esportiu del Garraf van signar un conveni pel qual l’organisme 
comarcal es compromet a desenvolupar els programes i activitats 
esportives, tant recreatives com de formació, incloses en el Pla 
de Mandat, que des dels seus òrgans de govern siguin acordades. 
El Consell Esportiu del Garraf assumirà els aspectes de gestió 
i organització que li corresponguin d’acord amb les directrius i 
normatives dels programes i activitats a desenvolupar ; admetent en 
tot moment la col·laboració i el suport de les entitats i organismes 
que també en siguin competents.
L’Ajuntament de Cubelles, com a membre de l’entitat del Consell 
Esportiu del Garraf, actuarà i participarà, d’acord amb les normes 
establertes, en els òrgans de representació i gestió d’aquesta entitat 
que li corresponguin i es compromet a facilitar el desenvolupament 
de les tasques i activitats que en el si del Consell Esportiu del Garraf 
siguin acordades. A més, el Consistori realitzarà una aportació 
econòmica per al 2009 de 9.611 €.
La signatura del conveni, que té vigència durant el 2009, implicarà 
la constitució d’una comissió formada pels tècnics d’esports dels 
municipis de la comarca, per un representant del Consell Comarcal 

del Garraf, i per un representant del Consell Esportiu del Garraf. 
Aquesta comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim quatre 
vegades a l’any, i de forma excepcional quant sigui necessari i serà 
convocada pel Consell Esportiu del Garraf.

L’Ajuntament signa un conveni
amb el Consell Esportiu del Garraf
L’acord permetrà desenvolupar programes i activitats a Cubelles
i es crearà una comissió de treball amb participació comarcal

L’Ajuntament ja disposa del Mapa 
d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM), 
un document que permet determinar les 
necessitats i complementar les establertes 
com a bàsiques per a tota Catalunya pel que 
fa la pràctica esportiva. El MIEM l’ha elaborat 
l’empresa NXSPORT CONSULTING , 
una consultoria especialitzada en estudis 
relacionats l’esport, que ha constatat que 
la principal mancança de Cubelles és una 
piscina coberta per la que caldrà fer una 
reserva de sòl aprofitant la revisió del Pla 
General. 
També es posa de manifest que l’envelliment 
del pavelló exigeix una remodelació que 
el posi al dia en matèria d’accessibilitat i 
seguretat, a més d’una actualització tècnica. 
Tot i això, degut a que la pràctica d’esport 
en equip en pista coberta només es pot 

desenvolupar en un únic espai, aquest 
resulta insuficient per absorbir les activitats 
de les entitats. Finalment es constata que 
existeix una mancança d’espais adequats per 
acollir activitats d’ús generalitzat per a totes 
les franges de població (fitness, aeròbic, 
spinning, escalada) que podria resoldre’s 
amb noves sales dins del pavelló.
Més esport a l’aire lliure
El MIEM de Cubelles també inclou el balanç 
entre l’oferta i la demanda considerant 
l’horitzó del 2015 assenyalant que els 
majors dèficits són els referents a la piscina 
coberta i sales. Per solucionar aquests 
dèficits i impulsar la pràctica esportiva, es 
proposa impulsar la construcció del nou 
centre amb piscina coberta i sales, renovar 
i modernitzar la dotació esportiva existent, 

dotar al municipi d’equipaments esportius 
vinculats a l’esport en contacte amb la natura 
i millorar l’oferta d’espais per a la pràctica 
esportiva de lleure a l’aire lliure. En aquest 
darrer aspecte es proposa la creació de més 
zones de lliure accés de tennis taula, dotar 
al municipi trams de carril bici en carrers 
amples del municipi, pistes de paddle, pistes 
de petanca, un rocòdrom etc. 
A banda d’adequar la xarxa d’equipaments 
esportius municipals a les necessitats dels 
ciutadans, el MIEM també incideix en la 
necessitat de reorganitzar la gestió en les 
instal·lacions municipals, crear una estructura 
de l’Àrea d’esports d’acord amb l’evolució 
de la mateixa i periodificar les inversions en 
equipaments esportius segons les prioritats 
del propi Ajuntament.

Una piscina coberta, la major mancança
en equipaments esportius
El Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals constata que també calen nous espais
on dur a terme més activitats per la insuficiència del pavelló actual

Moment de la signatura del conveni
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Fe d’errata 
En el darrer número de l’Ajuntament Informa va publicar-se un 
mapa erroni de localització de la parcel·la on s’ubicarà el projecte 
de vivendes socials. La parcel·la en qüestió és la que delimiten els 
carrers Pompeu Fabra, Clot del Bassó, Rovira i Virgili i avinguda Onze 
de Setembre enlloc d’ubicar-se entre el SES Les Vinyes i la Deixalleria 
municipal, com apareixia al mapa de la darrera edició. Mapa de situació de les  futures vivendes socials
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La regidoria de Joventut, a través de l’Espai 
Jove (Centre Social – C. Joan Roig i Piera, 
3-5) ha obert les inscripcions als cursos 
d’hivern, que estan dirigits a persones majors 
de 12 anys i que tenen a veure amb el ball, 
l’art i l’esport. La majoria dels cursos són 
trimestrals i els preus d’inscripció oscil·len 
entre els 30 i el 60 €. 
A més dels cursos, l’equipament juvenil 
també treballa per posar en funcionament 
un espai per a mc’s (dj’s que a més canten 
rap) i un grup de teatre per a majors de 16 
anys. Per altra banda, per a aquestes festes 
nadalenques s’ha programat un curs de 
pre-monitors d’activitats de temps de lleure 
infantil i juvenil. Aquest està dirigit a joves 

de 15 a 17 anys amb interès pel món de 
l’educació en el lleure, realitzant activitats 
amb infants i joves com ara casals d’estiu, 
colònies, campaments, monitors voluntaris 
en associacions de lleure, casals infantils, 
ludoteques, menjadors escolars, o similars.
Totes aquelles persones interessades 
en qualsevol d’aquestes activitats o que 
vulguin rebre més informació es poden 
dirigir a l’Espai Jove, a través dels diferents 
canal de comunicació amb l’espai (tel. 93 
895 03 61 - joventut@cubelles.org - www.
espaijovecubelles.blogspot.com - facebook: 
Espai Jove Cubelles), de dilluns a dimecres, 
de 17:00 a 20:30 h.; i els divendres i dissabtes 
de 17:00 a 21:00 h.

L’Espai Jove presenta els seus cursos d’hivern
Les persones interessades poden adreçar-se a l’Espai Jove, al Centre Social

BREAKDANCE
Dilluns de 18 a 19h
11 de gener a 22 de març
a partir de 12 anys - 30€

BALLS MODERNS
(hip-hop)
Dilluns de 19:15 a 20:15h
11 de gener a 22 de març
a partir de 12 anys - 30€

GRAFFITI
Dimarts de 18 a 19:30h
12 de gener a 23 de març
a partir de 12 anys - 30€

TENNIS TAULA
Dissabtes de 17 a 18h
o de 18 a 19h
16 de gener a 27 de març
a partir de 12 anys - 30€

FOTOGRAFIA (Rèflex)
Horari a concretar
De gener a març
a partir de 18 anys - 60€

Tercera edició del
Dia Internacional dels 
Drets dels Infants
La plaça del Centre Social va acollir la tercera edició de la com-
memoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants. Enguany 
es va comptar amb l’animació d’en Jaume Barri i el seu espectacle 
infantil i diversos tallers que es van realitzar a la mateixa plaça amb 
la col·laboració dels membres del Centre d’Esplai Kitsch. Un cop 
acabades les activitats, es va oferir un berenar a tots els infants que 
van participar-hi.
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Comença la redacció del Pla d’Accessibilitat del municipi
La Junta de Govern Local i la Diputació de 
Barcelona han signat un conveni per a la 
redacció del Pla d’Accessibilitat del municipi 
de Cubelles. El Consistori haurà d’abonar 
un 15% del cost total del projecte (6.750 
€), que l’elaborarà l’àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat Viària Local.
La petició de la redacció del pla va ser 
formulada pel Govern municipal el passat 
mes d’octubre, recollint el compromís 
expressat al Pla de Mandat per a la present 
legislatura i aprofitant la convocatòria d’una 
línia d’assistència tècnica de la Diputació de 
Barcelona. L’objectiu d’aquesta és que els 

ajuntaments puguin donar compliment a la 
legislació vigent de promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques, 
que recull el fet que els ens locals elaboraran 
i mantindran permanentment actualitzats 
els corresponents plans especials d’actuació 
per a adaptar els espais públics a les normes 
d’accessibilitat.

Cartell de les activitats programades per l’Espai Jove

Un moment de les activitats infantils celebrades enguany
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La renovació integral de l’enllumenat de Mas Trader I, una actuació 
duta a terme en sis setmanes i subvencionada pel Pla E amb un 
pressupost de 1.282.159,32 €, s’ha realitzat basant-se en l’estalvi 
energètic. Així doncs s’ha passat de les anteriors lluminàries de baix 
rendiment i molt contaminants, a làmpades de baixa potència que 
redueixen les pèrdues de llum i eviten la contaminació lumínica. 
La il·luminació substituïda funcionava amb vapor de mercuri 
de 125 W que proporcionava uns valors lumínics molt baixos i 
una il·luminació deficient a la via pública, a més de produir una 
contaminació lumínica molt elevada amb un flux de llum cap a 
l’hemisferi superior al 20%. A més, la instal·lació també presentava 
nombroses deficiències, degut a la seva antiguitat, la qual cosa 
repercutia en repetides avaries i en dificultat de manteniment.
Més fanals, menys contaminació
La nova il·luminació, d’última tecnologia, consta de 446 punts 
de llum (263 més que abans) que inclouen equips i làmpades 
d’halogenurs metàl·lics de baixa potència (35 W) caracteritzats 
per la seva funcionalitat i per incorporar reflectors d’alta eficàcia. 
Així mateix a l’entrada de la urbanització també s’ha col·locat 46 
punts de llum amb tecnologia tipus LED, de disseny innovador, que 
proporcionen un bon rendiment i eviten la contaminació lumínica. 
Els nous fanals donen la llum només on és necessari, reduint les 
pèrdues i augmentant el rendiment, evitant la llum intrusa i eliminant 
completament la contaminació lumínica. El seu rendiment és proper 
als 100 lm/W, amb una llum de tonalitat càlida i amb molt bona 
reproducció cromàtica, el que ens permet veure els colors tal com 

els veuríem amb la llum natural.
Més rendiment amb menys potència
En números globals, s’ha passat d’una potència instal·lada de 33.125 
W a 18.707 W, augmentant el nombre de punts de llum de 229 
a 492, el que suposa un estalvi energètic del 45% malgrat haver 
augmentat en més del doble el nombre de punts de llum. L’estalvi 
anual és d’aproximadament 52.626 kw·h/any que representa un 
estalvi anual aproximat de 6.000 € d’energia elèctrica, a més d’ 
estalviar la emissió de 14 Tones de C02/any a la atmosfera i 5 T.E.P. 
(Tones Equivalents de Petroli al Any).
Un cop efectuades les mesures luminotècniques de comprovació 
abans i després del canvi es confirma que a, més dels estalvis 
esmentats, s’ha aconseguit incrementar el nivell d’il·luminació al 
carrer en més de sis vegades respecte la il·luminació antiga, el que 
resulta un augment de rendiment aproximadament un 1.200 %.
Cubelles capdavantera
El passat 12 de novembre es va programar una visita tècnica a aquestes 
instal·lacions que va comptar amb la presència de nombrosos tècnics 
municipals interessats en informar-se sobre aquesta tecnologia 
novedosa que s’ha aplicat a l’enllumenat de Mas Trader I. La jornada 
va resultar un èxit amb l’assistència dels enginyers municipals de  
Sitges, Vilanova, Vilafranca del Penedès, Olivella, Cunit, Sant Sadurní 
d’Anoia, Tarragona, Valls i Reus. La visita tècnica, qualificada de molt 
positiva pels assistents, va servir per comprovar el bon funcionament 
i el gran estalvi energètic d’unes instal·lacions en les que Cubelles ha 
estat capdavantera i model per a altres municipis. 

La renovació integral de l’enllumenat de Mas Trader I 
redueix la despesa energètica un 45%
Les noves lluminàries també suposen un estalvi de 6.000€, 52.626 kw·h/any i
14 tones de CO2 anuals tot i haver doblat els punts de llum, que passen de 229 a 492

L’Ajuntament porta a terme una millora de l’asfaltat
El municipi destinarà més de 31.000 € en diversos sectors

La regidoria d’Obres i Serveis Viaris 
començarà en breu el pla de millora de 
l’asfaltat del municipi, que tindrà un cost 
superior als 31.000 €. Les tasques, que 
executa l’empresa Jorga Construccions 
2008 SL, es centraran en carrers dels barris 
del Molí de Baix, Bardají, Mota de Sant Pere, 
Eixample, Sud Sumella i Nucli Antic.
Malgrat que l’actuació respon a un estudi 
previ de les mancances detectades a la via 
pública, la regidoria té previst que es pugui 
resoldre les incidències d’alguns carrers en 

els que hi ha una evidència de problemes.
Rotonda Av. Terme
Per altra banda, en els propers dies començarà 
la construcció de la rotonda de l’avinguda del 
Terme, a la confluència dels carrers Nostra 
Sra. de la Mercè i del carrer Amadeu Vives. 
En aquesta cantonada, que havia registrat 
alguns accidents de circulació, actualment 
hi ha una rotonda provisional. Les obres de 
construcció de la regulació circulatòria tindrà 
un cost de poc més de 4.100 €. Rotonda provisional
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El passat 25 de novembre l’Ajuntament de Cubelles va commemorar 
la data en què es recorda a les víctimes de violència de gènere 
amb la lectura del manifest institucional consensuat per les quatre 
diputacions i altres organismes supramunicipals. Seguidament es va 
fer l’encesa d’espelmes a la plaça de la Vila, la lectura dramatitzada 
d’un relat feta per Montse Lago del Grup de Teatre Casal de Cultura 
i la inauguració d’una exposició fotogràfica dedicada a les dones de 
Cubelles al segle XX a càrrec d’Antoni Pineda.

Dia internacional contra
la violència de gènere

Espelmes contra la violència de gènere
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El Pla Estratègic de Participació Ciutadana pren forma
El projecte contempla la creació de dues comissions que orientaran
i realitzaran el seguiment d’un pla que reglamentarà la participació

Pel que fa a incentivar la participació -ja no tan sols a les urbanitzacions, 
sinó a tot el municipi- l’Ajuntament ultima el Pla Estratègic de 
Participació Ciutadana, que es troba en fase de diagnosi. Es tracta d’un 
document marc que planificarà, impulsarà, reglamentarà i ordenarà 
la participació ciutadana al municipi. Per elaborar-lo es dividirà el 
procés participatiu en dues etapes que, alhora, es subdividiran en 
diverses fases (veure quadre). La planificació preveu la creació d’una 
comissió interna que s’encarregarà de consensuar el plantejament i 

orientació dels treballs, i una comissió de seguiment que ajudarà a 
organitzar el procés.

El Pla Estratègic de Participació Ciutadana pretén ser una guia integral 
del desenvolupament de la participació ja que quedaran definits els 
objectius, els criteris i les propostes. Així doncs, es posaran les bases 
en les que se sustentarà la participació ciutadana a Cubelles. Un cop 
estigui redactat, el Pla s’editarà en un document i una guia pràctica 
per apropar-lo a la ciutadania i començar  a executar-lo.

ETAPA 1- Diagnosi participativa del Pla de Participació 
Ciutadana

Fase 0: Anàlisi i contextualització de la participació ciutadana.- 
A partir dels treballs i processos participatius realitzats fins 
el moment, així com d’entrevistes i sessions de treball amb els 
impulsors del projecte.
Fase I: Definició metodològica del Pla i de les Comissions.- Es 
tracta de concretar la proposta metodològica del Pla. 
Fase II: Diagnosi participativa.- Elaboració de la diagnosi a partir 
d’entrevistes als agents claus, tallers de participació i formació.

ETAPA II- Proposta i execució del Pla Estratègic de Participació en 
funció de l’etapa anterior

Fase I: Definició de la proposta inicial del Pla Estratègic.- Una 
vegada consensuada tota l’etapa de diagnosi participativa, s’arriba 
a una proposta inicial de Pla.
Fase II: Participativa i d’informació.- Consistiria en la validació, per 
part dels diferents actors socials, polítics i tècnics de la proposta 
de Pla.
Fase III: Tancament i definició final del Pla.- Redactar definitivament 
el Pla Estratègic  de Participació per tal d’iniciar la seva execució. 
En aquest punt, farem una edició del document i una guia pràctica 
per tal d’apropar-lo a la ciutadania.
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En marxa el projecte ‘Dones en xarxa, dones ciutadanes’
L’objectiu dels tallers és crear una plataforma de dones de Cubelles
en el seu web com a espai virtual de trobada

El projecte Dones en Xarxa, dones ciutadanes que pretén incorporar més 
dones a Internet com a espai virtual de trobada, de discussió i de creació 
d’opinió, amb la finalitat de contribuir a una transformació social, ja s’està 
duent a terme a Cubelles. Aquest projecte, que es va desenvolupar com 
a experiència pilot a  l’any 2007 a 8 municipis de la comarca del Baix 
Llobregat, contempla la realització i organització de diversos tallers, com 
ara Dona Connecta’t i Web 2.0: Dona, digues la teva.
El primer taller, Dona Connecta’t s’adreça a dones actives socialment 
però no connectades i pretén donar les habilitats bàsiques de 
navegació per Internet i en l’ús del correu electrònic, així com 
proporcionar webs de referència per promoure la participació i les 

xarxes de dones amb opinions, informacions i noticies pròpies.
El segon taller, Web 2.0: Dona, digues la teva, pretén donar les 
eines suficients per arribar a la creació d’un bloc i la sindicació de 
continguts. Tots dos taller tenen una durada de 6 hores, (3 sessions 
de 2 hores) i són totalment gratuïts.
La finalitat  és poder crear una plataforma de dones de cada municipi 
dins del seu espai web tal i com va exposar-se en la presentació del 
projecte el març passat al Consell Comarcal del Garraf. Els continguts 
seran: agenda d’activitats d’entitats de dones i iniciatives socials, 
notícies i articles, espai d’enllaços i grups de dones del municipi, així 
com espais de blocs municipals de dones i opinions femenines. 

El Centre d’Atenció Primària de Cubelles va començar el 16 de 
novembre la campanya oficial de vacunació de la grip A, adreçada a 
les persones majors de sis mesos amb algun factor de risc, a dones 
embarassades, personal sanitari i del servei d’emergències i cossos 
de seguretat. Pel que fa a les persones majors de 60 anys, sense cap 
malaltia, poden continuar sent vacunades amb la vacuna de la grip 
estacional.
La vacuna de la grip A s’administra en una sola dosi, sent recomanable 
que hagin passat unes 3 setmanes des de la vacunació de la grip 
estacional. Alicia Blanco, adjunta de la direcció, va explicar a Ràdio 
Cubelles (107,5 FM) que “totes aquelles persones amb malaltia 
crònica, dels pulmons, el cor, poden passar pel CAP a demanar visita 
per posar-se la vacuna de la grip A”. Així mateix, la facultativa va 

assegurar que el CAP està “a la disposició de la nostra població 
per resoldre els dubtes, telefònicament o presencialment, dels 
pacients”. 
De moment, el centre preveu que unes 1.000 persones es vacunin 
de la grip A a Cubelles, fins el 31 de desembre. Malgrat aquesta 
data, el CAP preveu que aquest període es pugui ampliar depenent 
tant de com responguin els usuaris com de les valoracions de la 
conveniència d’ampliar aquest marge segons el Departament de 
Salut de la Generalitat. 
Per a concertar cita o demanar més informació es pot trucar al 
telèfon de Sanitat respon (902 111 444) o mitjançant la web de la 
Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.

El CAP subministra la vacuna contra la grip A
Sanitat té previst posar un miler de vacunes fins al 31 de desembre
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Onze gossos i dos gats. Aquest és el balanç 
de la jornada d’adopció d’animals de 
companyia del refugi de Cubelles, que va 
organitzar la regidoria de Salut del Consistori 
i la Mancomunitat, amb la fonamental 
col·laboració dels voluntaris i voluntàries i 
les veterinàries del centre Totgos. La jornada, 
que es va allargar fins les 14 h. per l’èxit 
d’assistència, va ser “una victòria del seny” 
i la demostració que “els animals estan per 
damunt de les qüestions personals i els 
interessos privats”, en paraules del regidor 
de Salut de l’Ajuntament de Cubelles, Joan 
Andreu Rodríguez i Serra.
El responsable polític de la campanya 
gosSOS va voler agrair especialment “a tots 
els voluntaris i voluntàries, perquè han fet 
una tasca intensa, amb il·lusió i seriositat”. 
El  Francesc, l’Anna o la Carme van ser 
alguns d’aquests voluntaris i voluntàries 
que van parlar amb Ràdio Cubelles i 
que van expressar la seva “satisfacció” 
pel desenvolupament de la jornada. “És 
una cosa que feia molta falta”, explica en 
Francesc, qui agraïa “la col·laboració de 
l’Ajuntament per donar sortida als gossos” 
i es mostrava esperançat que “es faci de 
manera periòdica”, perquè l’objectiu “és 
que surtin el màxim possible de gossos cap 
a gent que se’ls estimi”. L’Anna destacava 
que “la iniciativa és molt bona, especialment 
ara que hi ha problemes econòmics i 
amb les ajudes que dóna l’Ajuntament 
són perfectes per adoptar”. Finalment, la 
Carme es felicitava pel fet que “la gent venia 
bastant informada” i, mostrant el sentiment 

majoritari dels voluntaris, expressava que 
“estem súper contents i súper encantats 
amb aquesta iniciativa” i va demanar que 
“l’Ajuntament ho segueixi recolzant i que 
ens uns mesos no hi hagi gossos al refugi”.
Precisament, una desena de persones 
voluntàries van posar-se al servei de la 
jornada i es van dedicar a traslladar fins a 
una trentena de gossos des del refugi fins a 
la plaça del Mercat, on nombroses famílies 
esperaven per veure els animals –alguns 
des d’abans de les 11 del matí-. Ja a la plaça, 
els voluntaris mostraven als interessats 
els animals, els donaven detalls sobre el 
seu caràcter, l’edat i la seva història. La 
majoria d’aquests voluntaris van demanar 
que “aquestes jornades es repeteixin 
periòdicament” perquè la gent que vol 
adoptar un animal “sàpiga que quan ho 
vulgui fer té aquesta opció periòdicament”. 
Un cop algun dels assistents es decidia per 
un gos, aquest era revisat per un equip 
de veterinàries que el desparasitaven, el 
vacunaven i, en cas de no tenir-ne, li posaven 
el microxip. En aquesta tasca va col·laborar el 
centre cubellenc Totgos. La seva propietària, 
Teresa Albà, destacava la importància de 
trobades com la de diumenge perquè “ja és 
hora que aquests animals trobin algú i puguin 
estar en una casa en millors condicions”. 
Alhora, i recollint la proposta de mantenir 
aquestes jornades d’adopció, va ratificar el 
suport de la seva empresa a la campanya.
El regidor de Salut, Joan R. Serra, va recollir 
la proposta de voluntaris i voluntàries i es 
va posar com a objectiu “repetir aquestes 

jornades un cop al mes per aconseguir 
l’adopció del 100% dels animals”. El 
regidor considera la jornada “positiva”, 
especialment des del “punt de vista 
d’assistència i col·laboració dels voluntaris”, 
tot i que des del punt de vista quantitatiu 
pugui no semblar-ho tant. “És la victòria de 
la sensibilització i de pensar que aquest és 
l’objectiu tan dels voluntaris i voluntàries 
com de l’Ajuntament”, va concloure Serra.

La primera campanya “goSOS” es tanca
amb tretze animals adoptats
La voluntat del Govern és fer més jornades d’adopció de gossos
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A principis de mes es va detenir un menor d’edat relacionat amb 
diversos delictes comesos els darrers mesos. Amb motiu d’una 
identificació del presumpte autor d’un furt d’una bicicleta, se li 
van vincular a més, la participació en dos delictes de robatori amb 
intimidació que es van produir durant l’estiu passat a un camí que 
dona accés a una urbanització del municipi.

Les posteriors investigacions del grup especialitzat del Cos de 
Mossos d’Esquadra a la comarca del Garraf també han servit per 
demostrar la seva implicació en dos delictes més de robatori amb 
força a diverses propietats del municipi. El menor, a més, estava 
escapolit d’un centre de Tarragona des de feia més d’un any.

D’altra banda, la Policia Local va detenir a dos homes majors d’edat 
per un presumpte delicte de robatori amb força en un establiment 
comercial del polígon Les Salines. Les sospites dels agents es van 
veure fundades en veure sortir de la part posterior del local als 
individus que intentaven marxar en un cotxe aparcat amb les 
portes obertes després de trencar la porta del magatzem. Durant 
la identificació i posterior escorcoll del vehicle es van trobar 
diverses eines de treball com ara tornavisos de grans dimensions, 
martells, radials, guants, dues potes de cabra, cisalla, etc... Els dos 
detinguts van ser traslladats a les dependències del Cos de Mossos 
d’Esquadra per continuar amb les investigacions. En breu seran 
presentats a disposició judicial.

La Policia Local deté al presumpte autor
de diversos robatoris durant l’estiu
Dues persones més van ser enxampades robant
en un establiment comercial del polígon industrial Les Salines

Els adoptants podien veure els gossos directament
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La Policia Local i els Mossos d’Esquadra informen als
comerços de les mesures de protecció al Nadal
Efectius dels dos cossos van oferir una xerrada informativa
de mesures de protecció de cara al Nadal d’enguany
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El Mossos d’Esquadra, la Policia Local i l’Associació 
d’Hostaleria i Comerç de Cubelles van organitzar 
a principis de mes al Centre Social, una xerrada 
sobre les mesures de protecció que han de prendre 
comerciants i empresaris. Aquest acte s’emmarcava 
dins la nova campanya de protecció dels Mossos 
d’Esquadra que portaran a terme aquestes festes de 
Nadal. A la xerrada els assistents van ser informats 
sobre temes com l’autoavaluació del propi grau de 
protecció, els sistemes de seguretat, les mesures de 
seguretat dels productes comercialitzats i de l’interior 
dels establiments comercials. 
La campanya, a més, servirà per fer un inventari dels 
establiments que disposen mesures de seguretat, 
quines són aquestes i, finalment, elaborar una base de 
dades sobre alarmes en empreses i comerços. 

L’acció solidària Una joguina, un somriure, torna a posar-se en marxa. 
Ho fa amb novetats, com la substitució de la tradicional tómbola 
solidària per un punt de recollida de joguines noves el 18 de desembre 
a la plaça del Mercat.

Aquesta és una de les principals accions que porta a terme la regi-
doria de Serveis a les Persones per apropar el Nadal a aquelles llars 
més necessitades, amb l’objectiu que la màgica nit de Reis cap infant 
de la vila es quedi sense joguines.

La campanya, que es posa en marxa la primera setmana de des-
embre, compta un any més amb la col·laboració de la il·lustradora 
cubellenca Olga Carreras, que ha tornar a dibuixar un cartell seguint 
l’estil de temporades anteriors. Per completar l’acció, a més del punt 
de recollida de joguines coincidint amb el mercat setmanal, les ofici-
nes de la regidoria (Pg. Narcís Bardají 12) recolliran joguines a partir 
de l’1 de desembre. Les donacions han de ser noves, no sexistes ni 
bèl·liques.

Qui prefereixi fer una donació econòmica té a la seva disposició el 
compte corrent de Caixa Catalunya 2013-0177-82-0200557218.

La campanya Una joguina, un 
somriure torna per Nadal
Es substitueix la tómbola solidària
per un punt de recollidade joguines noves

La xerrada va tenir lloc al Centre Social
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La Comissió de Peticions del Parlament Europeu va desestimar el 
passat 1 d’octubre la petició d’una entitat ecologista de Cubelles, 
recolzada per 2.720 signatures, sobre l’incompliment de la directiva 
comunitària sobre hàbitats i aus en la construcció del pont del riu 
Foix. En la petició es denunciava que la construcció del pont al riu 
Foix, inclòs en una àrea Natura 2000, tenia una afectació directa en 
nou hàbitats d’interès comunitari. 
El Parlament Europeu, a través de la representant de la comissió 
executiva Isabel Lourenco de Faria, va rebutjar la proposta perquè 
“la comissió considera que les condicions de la directiva hàbitat s’han 
respectat i que no hi ha una infracció de la legislació”. Lourenco va 
fer un resum de tot el procés, que es va iniciar amb “una comunicació 
anterior a aquesta comissió, quan es va rebre la petició, assenyalant-
se que no hi havia proves suficients per indicar si afectava la directiva 
d’hàbitat i aus”. El Parlament ha requerit, al llarg de la tramitació de 
la petició, diversos “documents de les autoritats competents, que 
indiquen que es va avaluar l’impacte del projecte, amb la conclusió 
que no comprometia la integritat de l’àrea”. A més, la portaveu de 
la comissió executiva, en un vídeo de la sessió, explica que aquest 
projecte “inclou mesures d’acompanyament i mitigació, tenint en 
compte les necessitats de protecció d’hàbitat i espècies”. Segons 
Lourenco, la desestimació de la petició es basa també en el fet que 
el Parlament Europeu, quan va tractar la qüestió el gener de 2009, 
va enviar-li aquesta informació complementària, però “el peticionari 
no va posar en dubte la informació de les autoritat competents 
espanyoles”.
El Govern municipal de Cubelles ha valorat “positivament” aquesta 

decisió, tot i que assegura que “ja l’esperàvem, vist que s’ha estat molt 
escrupolós en el compliment de tota la normativa mediambiental”. 
En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme i Planejament, Miguel Ángel 
López, explica que “es va contractar una empresa que tingués cura 
de la gestió mediambiental del projecte, que ha vetllat perquè tot 
es fes dintre de la normativa vigent, com no podia ser d’una altra 
manera”. Un cop el Parlament Europeu ha desestimat la petició 
de l’entitat ecologista cubellenca, López espera que “s’acabi amb 
la polèmica creada al voltant d’una infraestructura totalment 
necessària”, que ha posat fi a “un deute històric” amb la població de 
la Mota de Sant Pere, Clot del Bassó i Les Salines, així com amb els 
pares i mares dels alumnes de l’IES, el SES i el CEIP Mar i Cel.

El Consorci de Turisme del Garraf ha presentat la Guia Turística del 
Garraf, una publicació que s’ha fet amb el patrocini d’Aucat i la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona i ha estat editada per 
Triangle Postals. Durant la seva presentació el President del Consorci, 
Sr. Josep A. Blanco, va explicar que amb aquesta guia es vol fomentar 
la descoberta de la comarca del Garraf de manera integrada, tot 
donant informació suficient als turistes i visitants amb l’objectiu que 
coneguin les possibilitats que ofereix aquest territori per realitzar 
activitats segons quines siguin les seves motivacions. Xavier Font, 
Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, 
va aprofitar per destacar la importància d’una eina com aquesta per 
a la promoció de l’oferta turística del Garraf i de la Província. 
Els 10.000 exemplars que s’han editat de la Guia Turística del 
Garraf, en cinc idiomes (català, espanyol, anglès, francès i alemany) 
es distribuiran d’una banda des del mateix Consorci de Turisme del 
Garraf en totes les actuacions de promoció que es porten a terme 
(fires, press trips, fam, trips, workshops, presentacions, etc). D’altra 
banda, i per part de Triangle Postals,  la Guia es vendrà per un preu 
de 15 € en llibreries especialitzades d’arreu de Catalunya, d’Espanya 
i a nivell internacional a través de les cadenes més importants de 
França (FNAC), Anglaterra (Waterstones i Standford-Londres), 
Alemanya (Walter Konig), Itàlia (Feltrinelli), Portugal, Països de l’Est, 
Centre i Sud d’Amèrica, Japó i Estats Units (Barnes and Noble).
Secció local
A Cubelles se li dediquen deu planes, començant per un repàs 

històric des dels inicis l’any 999 fins a l’actualitat, i es plantegen 
diverses rutes. La primera és una ruta urbana que discorre pel nucli 
antic, de Can Travé a la plaça de la Vila. Pel que fa a rutes guiades, 
es plantegen els quatre itineraris impulsats des de la regidoria de 
Turisme que es poden realitzar a peu o en bicicleta i el bloc principal 
finalitza amb l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel. No 
acaba aquí la informació sobre Cubelles, doncs també es dediquen 
quatre planes a repassar les seves platges, festivitats i esdeveniments, 
activitats a la natura i una guia gastronòmica.

El nou pont del riu Foix

El Consorci de Turisme del Garraf presenta
una nova guia que promociona els municipis
La secció local explica les rutes a peu i en bicicleta i se centra en la figura d’en Charlie Rivel
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El Parlament Europeu desestima
la petició contra el pont del riu Foix
L’organisme comunitari va aprovar en la sessió de l’1 de d’octubre donar llum verd al projecte

Les guies estan editades en cinc idiomes
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Plens municipals

Acords de la Junta de Govern Local

Ple ordinari de 19 d’octubre de 2009

DONAR COMPTE

Informacions de presidència
Decrets d’Alcaldia del 836/2009 al 956/2009.
Temes de personal
Aprovació definitiva de la modificació puntual de 
l’ordenança reguladora de la intervenció integral 
de l’administració ambiental.
Aprovació definitiva de l’adhesió al Consorci de 
Comunicació Local.

APROVATS

Proposta d’elecció d’un nou jutge/ssa de pau 
substitut/a de Cubelles. Aprovat per unanimitat.
Expedient de cessió gratuïta a favor del 
Departament d’Educació i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya del domini d’un afranja 
de terreny destinat a l’ampliació del CEIP Mar i 
Cel. Aprovat per unanimitat.
Aprovació inicial de la modificació puntual de 

l’ordenança municipal de tinença d’animals 
domèstics de companyia. Aprovat per 11 vots a 
favor (4 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC i 2 del PPC), 
4 vots en contra (4 d’ICV) i 2 abstencions (1 
d’ICb i 1 d’EC-FIC).
Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 
2010. Aprovat per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CiU i 1 d’ERC), 6 vots en contra (4 d’ICV i 2 del 
PPC) i 2 abstencions (1 d’ICb i 1 d’EC-FIC).

Ple extraordinari i urgent de 2 de 
novembre de 2009

NO APROVATS

Moció presentada pels grups PPC, ICV, ICB I EC-
FIC sobre l’assistència de regidors no membres 
a les Juntes de Govern Local. No aprovat per 9 
vots en contra (4 del PSC, 4 de CiU i 1 d’ERC) 
i 7 vots a favor (3 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 
d’EC-FIC).

Ple ordinari de 16 de novembre de 2009

DONAR COMPTE

Informacions de presidència
Decrets d’Alcaldia del 957/2009 al 1044/2009.
Temes de personal

APROVATS

Adhesió al manifest institucional consensuat  del 
Dia Internacional contra la violència de gènere 
elaborat per diverses institucions. Aprovat per 
unanimitat.
Modificació de pressupost per l’exercici 2009, 
modalitat transferència de crèdits i bases 
d’execució del pressupost, expedient 2222/18/09. 
Aprovat per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CiU 
i 1 d’ERC), 3 vots en contra (2 del PPC i 1 d’EC-
FIC) i 5 abstencions (4 d’ICV i 1 d’ICb).
Designació del representant de l’Ajuntament de 
Cubelles al Consell de Participació del 2009 al 
Consorci Teledigital del Garraf. Aprovat per 11 
vots a favor (4 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC i 2 del 
PPC), 5 abstencions (4 d’ICV i 1 d’EC-FIC) i 1 vot 
en contra (1 d’ICb).

Junta de Govern ordinària del 13/10/09

DONAR COMPTE

Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per 
concessió directa a l’Ajuntament de Cubelles 
per a la realització del procés participatiu en el 
marc de l’elaboració de l’Agenda Local pels drets 
humans del municipi.
Decret d’Alcaldia 896/2009 respecte al recurs 
contenciós administratiu 503/2009.
Decret d’Alcaldia 930/2009 respecte al recurs 
contenciós administratiu 353/2009-C.
Decret d’Alcaldia 931/2009 d’aprovació del 
projecte bàsic i executiu d’ordenació i noves 
instal·lacions del cementiri municipal.
Decrets d’Alcaldia 933/2009 i 940/2009 
mitjançant els quals s’incoen els expedients de 
contractació.
Decret d’Alcaldia 957/2009 d’aprovació del 
contracte menor de serveis per la redacció dels 
projectes complementaris d’activitats, elèctric i 
d’energia solar per la redacció del projecte bàsic 
i executiu d’ampliació i ordenació del cementiri 
municipal.
Decret d’Alcaldia 958/2009 d’aprovació del 
contracte menor de serveis per la redacció del 
projecte bàsic i executiu d’ampliació i ordenació 
del cementiri municipal.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 22 de setembre de 2009. 
Contracte menor de subministrament, amb 
l’empresa CASA CATALÀ  pel subministrament 
de consumibles destinats a les impressores de 
diversos serveis l’Ajuntament de Cubelles per 
import de 4.263,13 €.
Bases que han de regir el procés selectiu de 
provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu/va 
vacant a la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Cubelles, mitjançant el sistema 
de concurs-oposició, enquadrada en l’escala 
general, subescala auxiliar, del grup de classificació 
C2.
Bases que han de regir el procés selectiu de 
provisió mitjançant concurs-oposició per a la 
creació amb caràcter temporal d’una borsa de 

treball per a la selecció de personal interí i laboral 
no permanent en la categoria d’administratiu/va 
d’aquest ajuntament, enquadrades en l’escala 
d’administració general, subescala administratiu, 
del grup de classificació C1.
Adjudicació definitiva del contracte d’obres 
de construcció de dos pistes de frontó al 
Poliesportiu Municipal de Cubelles, a l’empresa 
Celso Portela Construccions S.L. per import de 
158.069,81 €. 
Pròrroga del contracte administratiu de serveis 
per a realitzar el manteniment dels bacteriostàtics, 
unitats sanitàries, catifes i ambientadors ubicats 
a l’edifici de l’Ajuntament, els Serveis Tècnics, la 
Llar d’Infants La Draga, l’Escola Charlie Rivel i al 
Centre Social per import de  6.357,33 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
MANAGEMENT D’ESPECTACLES DURAN 
S.L. per la contractació de les actuacions de les 
orquestres  “La banda d’en Vinaixa” i “Aquarama” 
els dies 11 i 12 de setembre dins els actes de la 
Festa de la Verema 2009 de Cubelles per import 
de 3.248,00 €.
Anul·lació dels preus públics corresponents a la 
Festa de la Verema de la Regidoria de Turisme 
que es detallen a l’expedient. 
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
CIVIS  per la contractació de l’elaboració del Pla 
Estratègic de Participació Ciutadana per import 
de 10.254,98 €.
Revisió del preu del contracte de serveis pel 
manteniment d’un apart dels parcs i jardins del 
municipi de Cubelles (zona B), quedant fixat el 
mateix en 460.566,20 € anuals.
Preu públic de 60 € trimestrals per participant a 
les classes de ioga organitzades per la Regidoria 
de salut i incloure-ho a l’annex de l’Ordenança 
Fiscal núm 28, reguladora de la reglamentació 
general dels Preus públics.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa JOSEP MARIA GALLARDO 
BARRAGAN pel subministrament i instal·lació 
d’uns equips de climatització de tipus “split” 
en els despatxos de l’Alcaldessa, Secretaria, 
Intervenció, Gerència  i despatx d’intervenció 
interior per import de 6.482,08 €. IVA inclòs, 
quedant imputada a la partida pressupostària 
41.432.62200 del pressupost vigent.

Rectificació de l’acord relatiu als ajuts econòmics 
destinats a diverses famílies per a l’adquisició de 
llibre si material escolar per al curs 2008-2009. 
Acceptació de la subvenció de 138.040 € per 
a l’operació Pla Especial Urbanístic del riu Foix, 
presentada en el programa FEDER, per al període 
2007-2013, eix 2.

Junta de Govern ordinària del 27/10/09

DONAR COMPTE

Decret d’Alcaldia 977/2009 respecte al recurs 
ordinari 415/2009-4.
Decret d’Alcaldia 974/2009 respecte al recurs 
ordinari 310/2009 secció E.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 13 d’octubre de 2009. 
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa GRÀFIQUES VILANOVA 2006 S.C.P. 
per la impressió de material promocional de la 
Festa de la Verema 2009 per import de 3.752,60 
€.
Recepció definitiva de les obres del projecte 
bàsic i executiu per  a l’ampliació de la xarxa de 
clavegueram municipal entre la C-31 i l’estació de 
bombament “Principal Cubelles” presentada per 
Hidrocanal, S.L. per import total de 540.269,83 
€.
Certificació  núm. 5 i última de les obres per a la 
renovació integral de l’enllumenat de Mas Trader, 
sector I presentada per SECE, S.A. per import de 
356.937,54 €.
Prorrogar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cubelles en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’ensenyament secundari obligatori, a través dels 
projectes Onada i Torre d’Enveja, per als cursos 
acadèmics 2009-2010 i 2010-2011.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cubelles i la Diputació de Barcelona amb la 
finalitat de la redacció d’un Pla d’Accessibilitat 
Municipal per a Cubelles per import de 6.750 €.
Preu públic del Curs d’informàtica proposat per 
la Regidoria de dinamització econòmica amb 
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la despesa que comporta la diferència entre el 
preu públic del curs i l’import subvencionat, per 
import de 1.785 € i incloure els preus públics a 
l’annex de l’Ordenança Fiscal núm 28, reguladora 
de la reglamentació general dels Preus públics.
Correcció del Plec de Prescripcions Tècniques 
que ha de regir l’adjudicació mitjançant 
procediment obert, tràmit ordinari, del contracte 
de subministrament de la roba per al cos de la 
Policia Local de Cubelles i pels gruistes. 
Certificació núm. 1 de les obres d’execució del 
projecte de les obres d’execució del projecte 
d’arranjament de la façana de l’edifici del Bar-
Restaurant municipal de Cubelles presentada per 
REFORMES SAÓ, SL per un valor de 59.710,00 
€.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
JOSEP Mª BORRELL SICART S.L. pels treballs 
d’instal·lació elèctrica necessària per alimentar 
els equips d’aire condicionat instal·lats a la llar 
d’infants municipal l’EstelI i per tal de complir 
amb la normativa vigent, la instal·lació d’un 
provisional de subministrament elèctric per tal 
d’independitzar-lo de l’escola Charlie Rivel per 
import de 3.739,31 €.
Contracte menor d’obres amb l’empresa 
BRINERSON INVEST, S.L. per la construcció 
d’una rotonda a la confluència de l’Avinguda del 
Terme, el carrer Nostra Sra. de la Mercè i del 
Carrer Amadeu Vives de Cubelles per import de 
4.155,12 €. 
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques, que ha 
de regir l’adjudicació mitjançant procediment 
negociat, tramitació ordinària, del contracte de 
serveis per a la prevenció i control de plagues 
en determinades zones i edificis municipals de 
Cubelles, amb la despesa de 59.460,53 €  que 
servirà de base per a la licitació.
Reconeixement extrajudicial de crèdits a favor 
de les empreses o persones indicades en el cos 
de la proposta per un import total de 49.006,59 
€. 
Revisió del “Projecte adequació i arranjament 
de diferents espais verds municipals”, redactat 

pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament 
de Cubelles, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 704.106,76 €.
Modificació del contracte d’obres per a l’execució 
del projecte bàsic i executiu d’adequació de 
diferents espais verds pel que l’import total del 
contracte serà de 668.901,143€ i la despesa 
de 268.822,31 € com a despesa addicional, 
corresponent al projecte modificat.

Junta de Govern extraordinària i 
urgent del 30/10/09

APROVATS

Aprovació inicial del “Projecte d’obres 
d’adequació paisatgística i ambiental del riu Foix 
entre el mar i la C-31 de la desembocadura 
del riu Foix”, 1a i 2a Etapa, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 982.517,86 €.
Aprovació inicial del “Projecte de reurbanització 
i adequació de línies aèries i soterrament de 
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-A” 
amb un pressupost d’execució per contracte de 
853.168,62 €.
Aprovació inicial del “Projecte de reurbanització 
i adequació de línies aèries i soterrament de 
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-B” 
amb un pressupost d’execució per contracte de 
289.158,06 €.
Aprovació inicial del “Projecte de reurbanització 
i adequació de línies aèries i soterrament de 
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-C” 
amb un pressupost d’execució per contracte de 
27.817,84 €.
Aprovació inicial del “Projecte de reurbanització 
i adequació de línies aèries i soterrament de 
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-D” 
amb un pressupost d’execució per contracte de 
122.555,40 €.
Aprovació inicial del “Projecte de reurbanització 
i adequació de línies aèries i soterrament de 
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-E” 
amb un pressupost d’execució per contracte de 
314.277,15 €.
Aprovació inicial del “Projecte de reurbanització 

i adequació de línies aèries i soterrament de 
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-F” 
amb un pressupost d’execució per contracte de 
257.591,25 €.
Contracte menor d’obres amb  l’empresa 
BRINERSON INVEST, S.L. per la construcció 
de 6 passos de vianants elevats, realitzats amb 
aglomerat asfàltic per import de 22.595,64 €. 

Junta de Govern ordinària del 24/11/09

DONAR COMPTE

Decret d’Alcaldia 1040/2009 respecte al recurs 
ordinari 680/2009-B.
Decret d’Alcaldia 1053/2009 respecte al recurs 
ordinari 445/2009 secció B.
Decret d’Alcaldia 1034/2009 respecte al recurs 
ordinari 501/2009-C.
Decret d’Alcaldia 1021/2009 respecte al recurs 
ordinari 474/2009 secció 2A.
Decret d’Alcaldia 1088/2009 respecte al recurs 
ordinari 519/2009.

APROVATS

Acta de la sessió extraordinària i urgent de data 
10 de novembre de 2009. 
Preus públics següents proposats per la regidoria 
d’infància i joventut per al Parc de Nadal i 
incloure’ls a l’annex de l’Ordenança Fiscal núm 
28, reguladora de la reglamentació general dels 
Preus públics.
Contracte menor d’obres amb l’empresa 
GRUPO INSTALACIONES, S.C.C.L. per la 
contractació de l’obra per habilitar l’armari i 
instal·lar l’equip de mesura i protecció necessaris 
per realitzar la contractació del subministrament 
elèctric definitiu del Centre d’Ensenyament CEIP 
Vora del Mar per import de 3.125,69 €.
Ratificar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cubelles i SOREA per la 
promoció i organització del Festival de Música 
Cubelles 2009.
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Opinió dels grups municipals

PROPOSTES DE MILLORA AL POUM

CRISPACIÓ NO: RESPOSTES SÍ

EL VALOR DE LA POLÍTICA

La Llei que regula l’Urbanisme a Catalunya i el 
decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, obliga 

els governs locals a obrir un procés de participació ciutadana amb caràcter 
previ a l’aprovació. Passat aquest procés de participació ciutadana obligatori, 
ara toca iniciar el procediment per a l’aprovació de l’avantprojecte del 
POUM. 

ICV ha apostat sempre per la participació ciutadana i pel respecte a la 
Llei, però també vol la participació de tots els representants polítics del 
Consistori cubellenc. Per  aquest motiu, ja en els seus inicis, ICV va proposar 
al govern la creació d’una comissió de treball específica que servís per a 
consensuar i incorporar les aportacions i millores dels grups, que en el cas 
d’ ICV han estat treballades per la seva Comissió de Política Local.

Per a ICV, l’avantprojecte del POUM que coneixem és excessivament 
genèric. Nosaltres podríem estar d’acord en el 70% del seu contingut, però 
hi manquen coses. Volem major concreció, especialment en la definició de 
les zones de serveis, d’habitatges o les de  protecció agrícola. Si no estan 
recollides les propostes de forma clara en la redacció de l’avantprojecte, a 
l’hora d’implementar-les ens trobarem amb els mateixos problemes que ja 
són habituals. Ja se sap: “el que no està escrit no existeix”.

Desprès de l’acte fet al cinema per retornar a la ciutadania les propostes 

dels tallers de participació, només s’han fet dues reunions de treball de la 
Comissió. En la primera es va aprovar la composició de la mateixa  i en la 
segona, els grups representats a la comissió van fer les seves aportacions.

Les propostes que ICV vol incloure a l’avantprojecte són: 

Concretar C-31 al seu pas pel municipi.•	
Concretar les comunicacions internes.•	
Concretar la zona agrícola protegida.•	
Concretar el corredor econòmic per les PIMES.•	
Concretar la zona industrial i com encabir-hi les empreses al·legals •	
existents.
Incloure l’anul·lació de zona energètica. •	
Incloure la zona comercial del comerç tradicional dins del poble.•	
Desenvolupament prioritari de la zona de desplegament del nou POUM.•	

L’àrea d’urbanisme i planejament d’ICV ha presentat aquestes propostes a 
la darrera reunió de treball del mes d’octubre. Així mateix, la nostra CPL va 
aprovar presentar-les al registre de l’Ajuntament per a que quedi constància 
de què han estat formulades i siguin incorporades a l’avantprojecte del 
POUM. Ara és el moment,després pot ser massa tard.

A Cubelles no escapem de la crispació que alguns ens volen imbuir 
a la vida política i social, amb un sol objectiu: les properes eleccions 
municipals. Aquests dies hem sentit com ICV i PP, principalment, llençaven  

tota mena d’acusacions contra l’equip de govern, en especial contra el PSC que és el 
seu principal rival polític. 
Ara que se’ls han acabat les possibilitats d’enredar amb el pont del Foix, els tenim 
ficats al Tribunal de Comptes pel tema de la fiscalia, volent fer veure que són els 
“justiciers” de Cubelles. La iniciativa de portar el tema dels comptes a fiscalia és del 
Govern. I ells van ser convidats per consensuar l’acció. Es va pactar ser prudents, però 
com era d’esperar al dia següent van fer declaracions a tots el mitjans de comunicació 
del país. Entre d’altres, dient falsament que fa catorze anys ICV va portar el tema a 
fiscalia. Perdonin, va ser el PSC. Mirin de ser més curosos. Quan van tenir l’alcaldia no 
ho van fer. Ara només son paraules. 
També hem sentit a dir que ICV no ha pactat mai amb l’Entesa, però actualment sí 
són aliats i la seva cap de llista és portaveu de l’oposició (PP, Entesa, ICb, ICV). O que 
la moció de censura al Govern del 1999 i a Mónica Miquel es va fer perquè volia 
arranjar la recaptació municipal. No és cert. Se la va fer fora democràticament per la 
seva incapacitat de governar amb transparència i de cohesionar un equip de govern. 
No ens obligui a dir per què els mateixos regidors dels tres grups del seu govern (ICb, 
PSC i CiU) van descansar quan se la va fer fora. No digui que el PSC va ser promotor: 
nosaltres, equivocadament, li vàrem donar suport. 
Diuen, fins l’avorriment, que han guanyat les eleccions municipals. Creiem que guanya 
les eleccions qui és capaç de formar govern. Potser podran explicar per què ningú, 
inclosos els seus actuals aliats, van voler pactar amb ICV. Algun problema tindran. 
Potser ara ens podrien contestar a les següents qüestions:

Per què les dues Iniciatives que es diuen d’esquerres fan costat a la dreta del PP, que •	
ha votat sempre a favor del recaptador privat i la seva empresa, i ataquen el Govern 
actual que tira de la manta, però en canvi no diuen ni piu d’Entesa per Cubelles?
Per què van rebutjar ICV i ICb un pacte de govern aquesta legislatura per aclarir •	
els comptes municipals? Estan disposats aquests grups a col·laborar amb el govern 
municipal per aclarir els fets? Donen suport a una segona auditoria dels darrers deu 
anys 1999-2009?
Portar el tema a la fiscalia és una acord de tots els grups de l’Ajuntament. Ningú •	
ha proposat fer res més, ni molt menys s’ha parlat de la Sindicatura de Comptes. 
Per què, en clar oportunisme polític, ara les dues Iniciatives fan costat al PP? I per 
què aquest, amb vuit anys al Govern municipal, no ha dit mai res sobre el tema que 
també afecta milionàries plusvàlues urbanístiques?
Per què les Iniciatives ataquen la Diputació de Barcelona a Cubelles mentre que •	
a nivell comarcal donen suport al PSC i als seus representants a la Diputació? La 
vicepresidenta del Consell Comarcal, Mònica Miquel, portarà el tema al Consell 
Comarcal o abandonarà aquesta institució on governa amb els vots del PSC?
Per què Mònica Miquel no va fer cap acció oficial contra la recaptació municipal, ni •	
com a alcaldessa ni com a regidora d’Hisenda? Per què durant 14 anys no han fet 
res i han hagut d’esperar l’acció contundent del PSC, al capdavant de l’alcaldia i la 
regidoria d’Hisenda?
A quins pactes va arribar Mònica Miquel amb els representants de l’Entesa per •	
Cubelles per no tractar aquesta qüestió fins a la retirada pública del seu últim 
alcalde? De què parlaven en les reunions bilaterals que mantenien sovint en solitari 
a l’alcaldia de Cubelles?

A l’estiu  hem tingut una forta sacsejada a una de les institucions 
més significatives del nostre país. Els Mossos d’esquadra 

escorcollaven el Palau de la Música Catalana, i obrien diligències als seus 
màxims responsables, el Sr. Fèlix Millet i el Sr. Montull. De d’aleshores, hem 
anat coneixent dades de les activitats poc lícites d’aquests personatges; tots 
ens hem sentit traïts, i pensem com ens ha pogut passar una cosa de tal 
envergadura, i que en cap moment s’hi hagi pogut intervenir. 
Al poc temps, ha estat detingut l’alcalde de Santa Coloma de Gramanet, i 
una colla de col·laboradors imputats per delictes urbanístics.
A Cubelles s’ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè s’investiguin 
possibles irregularitats comptables en altres legislatures a la nostra 
administració local…
Tot això no fa més que deteriorar  la imatge de la política i  dels polítics. 
Davant d’aquests fets innegables, hem de fer un exercici en defensa de la 
bona pràctica política com a únic instrument capaç de garantir l’organització 
democràtica de la societat. La política en majúscules és aquella que 
practiquen la majoria dels polítics del nostre país, i la xacra dels corruptes 
no pot condicionar la innegable tasca de servei públic de moltes i moltes 
persones que durant molts anys en democràcia s’han dedicat a millorar 
la vida de les persones del nostre país. És veritat que tots aquest fets són 

del tot reprovables, però l’Estat de Dret que em construït entre tots té 
els mecanismes suficients per situar als corruptes allà on els toca, i vetllar 
perquè no es torni a produir en un futur.
Des de Convergència i Unió, sempre hem tingut clar la idea de quins han 
de ser els valors de la política i de la gent que fa política, en aquests casos i 
en d’altres la tolerància serà zero. Donem-nos doncs tots plegats una dosi 
extra de confiança perquè a la gran majoria dels polítics els agrada el que 
fan i són honrats. Venen temps difícils, i hauríem d’estar més units que mai 
per defensar la dignitat de Catalunya, de les seves institucions i de la seva 
gent.
Per altra banda tenim a tocar un altre any les Festes de Nadal i dins les 
possibilitats que ens deixi l’adversa situació econòmica actual, aprofitem 
aquestes ratlles per desitjar a tots els cubellencs unes molt bones festes i 
millor any 2010 per a tothom.



Molts frisen per sortir-hi, sense èxit, i altres ho fan sense 
buscar-ho, ho facilita el context. Que Cubelles hagi 

aparegut al Polònia i els motius concrets pels que ho ha fet no és res pel 
que sentir-se orgullós i, per descomptat, tampoc fa cap favor a la imatge de 
la nostra vila. En un moment en que escoltar les notícies fa més ràbia que 
gràcia, Cubelles ha ocupat un lloc al costat d’altres trames que, tot i no tenir-
hi cap relació, formen part d’un context massa viciat. 
Ja hem parlat altres vegades de la dificultat de decidir quan el lloc on vius 
és l’escenari del que decideixes. Però també hem expressat aleshores el 
nostre convenciment que el legítim i humà temor als conflictes no pot 
dur-nos a deixar d’assumir les nostres responsabilitats, aquelles que vam fer 
nostres al ser nomenats representants polítics. Un no gaire llunyà 2006 el 
nostre regidor va haver de deixar la seva plaça dins del govern per oposar-
se (juntament amb altres regidors que seguiren el seu mateix camí) a 
l’ampliació d’un contracte car i d’eficiència dubtosa amb una entitat privada 
per l’oferiment dels serveis de recaptació del municipi. Finalment, avalat per 
un informe de firma contrastadament imparcial, la dubtosa eficiència ha 
acabat plasmant-se en possibles irregularitats que el sistema judicial haurà 
de dictaminar quina rellevància tenen, però que eren els càrrecs polítics els 
que havien de posar-les en coneixement. I és en aquest sentit que valorem 

i agraïm el suport rebut per la major part del consistori, però també és en 
aquest sentit que demanem respecte i precaució durant l’avanç del procés. 
Potser l’aclariment de les situacions mal resoltes del passat ens ajudarà a 
valorar el que també té de bo el nostre municipi i tot el que pot oferir. 
Aquest mes de desembre en tenim una clara mostra, direm adéu al 2009 
com ho hem fet els cinc anys anteriors: fent una crida a la cooperació que, 
cada cop més, és un referent per tota la comarca.
Nosaltres no hissarem la bandera d’haver estat els únics i d’haver tingut la 
primícia, el que sí que estem convençuts és de fer un treball rigorós i de 
consens amb la resta de les formacions polítiques del Consistori, cadascú 
amb els seus interessos (a govern i a l’oposició). Volem agrair a TOTS els 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Cubelles el seu esforç i 
professionalitat.
Cubelles ha de mirar endavant encarant nous reptes, els avanços semblen 
pocs quan el dia a dia sembla ocupar tota l’agenda, però no podem 
renunciar a enfortir els nostres projectes i, molt menys, a consolidar les 
xarxes humanes que en un món intercomunicat com el nostre, és el que 
ens fa créixer cap a la direcció indicada. 
Cubelles s’ho mereix, i la seva gent ho fa possible.
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Opinió dels grups municipals

MANIFEST D’ENTESA PER CUBELLES
Arran del lliurament realitzat al jutjat 
de Vilanova, de l’informe encarregat 
per l’equip de govern actual, al bufet 

d’advocats Matínez Ramos & De la Cruz. Entesa per Cubelles ha decidit, i de 
manera inicial,  fer públic aquest comunicat com a primera resposta :

1. Volem manifestar, que al nostre entendre la gestió dels anteriors equips 
de govern ha estat impecable, i no es veu afectada per cap irregularitat.

2. No tenim cap inconvenient en què es faci una auditoria dels comptes 
lliurats i aprovats pel Ple de l’Ajuntament ja que la gestió dels anteriors 
equips de govern ha estat en tot moment rigorosa.

3. Entenem que els successos recentment esdevinguts corresponen a 
interessos exclusivament polítics; no s’ha d’oblidar que moltes de les 
persones que ara injustificadament ens acusen van estar en la gestió i 
presa de decisions durant tots aquests anys.

4. Manifestem la nostra predisposició a col·laborar amb les  diferents 
entitats públiques que vulguin saber de la gestió realitzada per Entesa els 
anys en què ha estat governant.

5. Totes les acusacions es basen en un informe encarregat per l’actual 
equip govern a uns advocats particulars. Inclús en el mencionat 
informe no s’imputen irregularitats determinades, i es fan suposicions 
deliberadament ambigües sense imputacions concretes, en front a 
elles s’han de destacar dos informes realitzats per la Secretària i per 
l’Interventora de l’Ajuntament de Cubelles que desmenteixen l’informe 
anterior.

6. Ens posem a disposició de la justícia per aclarir els extrems que siguin 
necessaris.

7. Defensem la gestió realitzada pel gestor extern en la recaptació de 
tributs, neguem categòricament les infundades acusacions contra 
l’anterior alcalde, i si procedeix que els tribunals realitzin les activitats 
necessàries on quedarà acreditada la integritat de la nostra actuació.

Un any més, i a pesar d’aquesta difícil situació de crisi, que travessa tot el país 
i el nostre propi municipi, Entesa per Cubelles vol desitjar a tots els nostres 
veïns i veïnes, que tinguem unes Festes de Nadal plenes de Pau i que el 
pròxim any 2010, ens ofereixi els millors sentiments i esperances a tots

Nota:  Els articles reproduïts en aquesta secció són còpia íntegra dels enviats pels grups polítics
per ser publicats en la present edició de l’Ajuntament Informa.

Entesa per Cubelles - FIC

CUBELLES NECESSITA RESPOSTES!

DESEOS PARA EL AÑO NUEVO
Han tenido alguna vez la sensación de estar ante 
un folio en blanco, y sentir una sensación de 

IMPOTENCIA y frustración que sólo se ve superada por el convencimiento 
de que las pesadillas también acaban.
Miren ustedes, recientemente tuve una llamada de una amiga que tiene 
una residencia de la tercera edad, con 80 residentes a su cargo, todos ellos 
con sus diferentes problemas de salud. Pues miren, en estos momentos 
dicha residencia se encuentra al borde de tener que cerrar sus puertas, ya 
que la Generalitat hace 8 meses que no paga lo que le corresponde. Ante 
esta situación, que no deja de ser un ejemplo de los difíciles momentos 
que están viviendo las familias, los pequeños empresarios, autónomos… 
tenemos que aguantar el derroche inmenso de las administraciones, como 
muestra LA NUESTRA.
Un gobierno municipal obcecado en practicar una política ausente de todo 
sentido común, que mantiene sus infraestructuras bajo mínimos, otrora 
pequeño municipio, ahora no tanto, y demasiado grande para los que sólo 
de políticas caciquiles saben. Insisten en malgastar el dinero de todos con 
juntas y reuniones varias, a las que acuden todos los regidores de gobierno 
para calentar, algunos de ellos, el asiento durante cinco minutos, según consta 
en las actas facilitadas por ellos mismos. Y percibir por dichas asistencias la 

friolera de 220 euros. Esto es valorar su hora de “trabajo” en 2.600 euros, y 
todo ello sin que conste intervención alguna de dichos regidores (según las 
mencionadas actas por ellos facilitadas). 
Todo ello aderezado con incremento de impuestos, ordenanzas fiscales que 
desoyen a Europa, un puente ya inaugurado por el cual nos presentan un 
incremento de 190.000 euros sobre el presupuesto inicial. 
¿De qué nos sirve un gobierno municipal que no se preocupe por el interés 
de los ciudadanos?
Desde estas líneas el Partido Popular les desea un muy FELIZ 2010.
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Telèfons
Urgències
Emergències 112
Policia Local de Cubelles 092 - 93 895 01 32
Guàrdia Civil 062 - 93 814 70 50
Policia Nacional 091 - 93 893 25 08
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085 - 93 815 00 80
Ambulàncies 061
Centre d’Atenció Primària 93 895 79 06
Hospital de Sant Antoni 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja 93 814 30 30

Serveis
Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)  93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries)  900 77 00 77
RENFE 902 24 02 02
Taxi Montse 609 36 51 53
Taxi Albert 657 20 50 70
Taxi Daniel Flores 653 79 78 57
Taxi Isidoro 627 73 20 86
Farmàcia Muntaner (poble)  93 895 07 03
Farmàcia López (platja)  93 895 28 04
Correus 93 895 67 08
Parròquia Santa Maria  93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 93 895 76 84

Municipals
Ajuntament de Cubelles / OPIC 93 895 03 00
Serveis Tècnics 93 895 78 50
Serveis a les Persones i Pol. d’Igualtat 93 895 24 57
Salut i Cooperació 93 895 63 50
Medi Ambient 93 895 78 50
Festes i Tradicions i Prom. Cultural 93 895 01 47
Poliesportiu Municipal / Esports 93 895 04 25
Joventut / Espai Jove 93 895 03 61
Dinamització Econòmica / SOLC / Consum 93 895 11 25
Biblioteca i Casal de Cultura 93 895 23 87
Jutjat de Pau i Registre Civil 93 895 75 10
Oficina de Turisme (poble)  93 895 25 00
Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Comunicació 93 895 63 21
Ensenyament 93 895 16 02
Servei d’entitats / Centre Social 93 895 75 51

Centres educatius
IES Cubelles 93 895 50 24
SES Les Vinyes 93 895 08 59
CEIP Charlie Rivel 93 895 09 56
CEIP Vora del Mar 93 895 75 15
CEIP Mar i Cel 93 895 25 21
Llar d’Infants “La Draga” 93 895 21 61






