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“La pèrdua de llocs de treball és, ara per 
ara, un dels principals maldecaps del 
Govern municipal. Cada acció, cada nou 
servei, cada actuació té un pensament 
cap a la situació que viuen més d’un 
miler del persones. “

Noves oportunitats

Ja portem un mes endinsats en la normalitat i la 
rutina del dia a dia. Un cop l’estiu, que no pas la 
calor, ens ha abandonat, és hora de tornar a la 
normalitat dels horaris i les responsabilitats laborals 
i familiars. És per això que és ara quan hem de 
tenir un pensament envers a les persones que, 
malauradament, han vist com aquesta normalitat, 
especialment la laboral, se’ls ha truncat.

La pèrdua de llocs de treball és, ara per ara, un 
dels principals maldecaps del Govern municipal. 
Cada acció, cada nou servei, cada actuació que 
engeguem té al darrera un pensament i una 
reflexió cap a la situació que actualment viuen més 
d’un miler dels nostres veïns i les nostres veïnes. 
Des de l’administració local, desgraciadament, no 
podem fer gaire, però sí que podem encaminar 
les nostres accions a atraure al nostre municipi 
aquelles activitats econòmiques, i a les empreses 
que les desenvolupen, que ens ajudin a pal·liar 
aquesta situació.

És el cas de l’acord que hem signat amb una 
important empresa del sector alimentari, que 
el proper estiu obrirà a la nostra vila un centre 
comercial que ha de donar més d’una cinquantena 
de llocs de treball directes... i esperem que un bon 
grapat més d’indirectes. És possible que hi hagi 
sectors que vegin en aquesta nova activitat una 

amenaça. Però els encoratjo a convertir-la en una 
oportunitat. Tenen l’assessorament dels tècnics de la 
regidoria de Dinamització Econòmica al seu servei 
per ajudar-los a preparar-se per aquest canvi, i el 
meu recolzament, i el de tot el Govern, per escoltar 
i impulsar les seves propostes. Estic segura que, 
amb la professionalitat que sempre han demostrat, 
ho aconseguirem.

Espero que d’aquí a poc temps em pugui tornar a 
dirigir a tota la ciutadania i poder dir que el que ara 
és un projecte de futur per a Cubelles, s’ha convertit 
en una realitat. Entre tothom hem d’aconseguir que 
les noves activitats econòmiques relacionades amb 
els serveis i el turisme siguin el motor de la nova vila 
del futur. La que amb la participació de la ciutadania 
estem definint sota el lema Com vols Cubelles 
2020. Un projecte integrador i participatiu que ha 
ensenyat que hi ha un altre model de prendre les 
decisions en aquest municipi. Un model en que 
s’escolta a tothom i en el que tothom té alguna 
cosa a dir. 

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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El cementiri municipal patirà una profunda transformació. El Govern 
municipal està ultimant els detalls del projecte d’ampliació i reforma 
del fossar que tindrà un pressupost de gairebé 500.000 €. Per fer-hi 
front, la regidoria de Salut compta, de moment, amb una subvenció 
de 100.000 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
i treballa amb la previsió que les obres comencin l’any 2010 i estiguin 
totalment finalitzades el 2011.

Joan Andreu Rodríguez i Serra és el regidor de Salut de l’Ajuntament 
de Cubelles, qui considera que l’objectiu primordial de la reforma 
i ampliació “és dotar de millors serveis a a la ciutadania”. En aquest 
sentit, la prioritat, a més de garantir els nínxols i columbaris suficients, 
és “evitar que les famílies de Cubelles hagin de desplaçar-se a altres 
municipis per vetllar els seus difunts”. La veritat és que en l’actualitat 
és inviable poder vetllar als difunts en les diminutes instal·lacions 
que té l’equipament funerari. Ni tan sols permeten fer qualsevol 
celebració –com la missa de difunts del 2 de novembre- i no disposa 
d’espais on atendre amb dignitat als finats. 

El cementiri municipal ha estat motiu de diversos arranjaments 
al llarg de la seva recent història. Primer per cobrir la necessitat 
de manca d’espais on sepultar els difunts locals; després per dotar 
l’equipament de més serveis funeraris, jardins i bancs per fer més 

agradable la visita de les famílies que tenen enterrades allà els 
seues éssers estimats. I això, sumat a les successives ampliacions de 
nínxols, panteons i la incorporació de columbaris per anar atenent 
la necessitat de donar resposta a les demandes ciutadanes. 

Però l’espai s’ha quedat petit i, per això, l’Ajuntament ja va preveure 
la seva futura ampliació cap al nord del mateix, en un espai municipal 
que actualment fa les funcions de magatzem. En el Pla de Mandat 
2007-2011, aquesta actuació es contemplava com una prioritat i, 
per això, el Govern està decidit a tirar-la endavant mitjançant la 
col·laboració econòmica d’entitats supramunicipals i dels recursos 
propis. En aquest sentit, es va tramitar un avançament del programa 
plurianual PUOSC, que preveia la inversió per al 2011, perquè 
l’obra s’iniciï el proper any i, de pas, s’ha aprofitat per sol·licitar més 
suport monetari.

El projecte del nou cementiri és obra de l’estudi arquitectònic 
cubellenc que dirigeix Rafael Herrera. El seu treball es basa en 
l’estat actual del fossar, que no cobreixen les necessitats i està 
mancat d’un espai per a l’acomiadament dels traspassats. Amb la 
reforma s’augmentarà la capacitat de nínxols (120) i columbaris, i es 
construirà un edifici que encabirà, a més dels serveis administratius, 
dues sales de vetlla –un servei tipus tanatori- i un espai per a la 

Dues sales de vetlla i una de cerimònies
per al nou cementiri municipal
La reforma es completarà amb nous nínxols, columbaris i la reordenació de l’espai interior

Recreació virtual de la sala de vetlles
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celebració de cerimònies. Herrera reconeix que “cal crear un espai 
agradable, confortable i humanitzat, que és la principal missió d’un 
arquitecte, i a l’hora funcional,  per un edifici que s’usarà en difícils 
moments”. Les obres es realitzaran en quatre fases. En la primera, 
es farà una neteja de la parcel·la que ocuparà el nou tanatori, que 
actualment ocupa un magatzem. Per deixar-lo net s’enderrocaran 
les construccions auxiliars existents, es refarà la tanca de la banda 
de la riera, es farà el mur i la vorera de la zona del carrer Mossèn 
Miquel Cortí, i es deixarà previst un lloc on construir noves 
instal·lacions funeràries. En aquesta banda de l’edifici  es plantejarà 
la nova entrada del cementiri municipal. En la segona fase, s’edificarà 
l’edifici del tanatori; en la tercera la urbanització de l’interior del nou 
espai que ocuparà l’ampliació del fossar, que consisteix, bàsicament, 
l’enjardinament, la il·luminació exterior i la instal·lació d’una font. 
Finalment, les obres es completaran amb l’enderroc de les antigues 
instal·lacions, ubicades al que es coneix com el cementiri vell. Amb 
aquesta darrera actuació també se suprimiran les actuals entrades 
a l’edifici, que dificulten la seva seguretat. Aquest espai és un altre 
en què es preveu la futura construcció de nínxols, per garantir la 

capacitat del cementiri.

El nou equipament funerari es rentarà la cara completament. Per a 
l’entorn del panteó d’un dels més il·lustres finats que descansen al 
cementiri, el d’en Charlie Rivel, el projecte també contempla una 
reordenació dels accessos i la circulació interior, per potenciar-lo. 

Celebració de Tots Sants i nou horari

Al voltant de la celebració de l’1 i el 2 de novembre, festivitat de 
Tots Sants i dia de Difunts, el cementiri municipal tindrà un horari 
especial (de 9 a 18 h.). El dia 2, a les 16 h., tindrà lloc la tradicional 
Missa de difunts, al mateix fossar, amb la presència de música en 
viu.

Pel que fa a l’horari habitual del cementiri, a partir del 25 d’octubre, 
obrirà de dimarts a divendres de 10 a 13 h. i de 15 a 18 h. Els 
dissabtes i diumenges de 10 a 13 h., mentre que els dilluns no festius 
estarà tancat. Per a qualsevol informació us podeu adreçar al telèfon 
de la Funerària Cubelles (93 895 12 14). 

Recreació virtual del projecte de reforma

La reforma preveu l’enjardinament i la il·luminació de la zona exterior
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La mostra de tapes, gran novetat de les
IV Jornades gastronòmiques
La ruta local es presentarà amb un sopar el 5 de novembre

Imatge del cartell

Sota el lema de Novembre, tot un mes de sabors, el 5 de novembre 
es presenten les quartes Jornades gastronòmiques que arriba 
amb novetats. La presentació en si mateixa és la primera de les 
novetats, perquè es farà en el transcurs d’un sopar al Centre Social 
de Cubelles, ofert pels restauradors de La Font, Cal Tala i La Rueda. 
En aquest acte es donarà a conèixer la recentment creada tapa 
de Cubelles (vegeu la recepta en el quadre adjunt), l’estrella de la 
segona de les novetats d’enguany: la primera mostra de tapes. 
En el sopar els assistents podran tastar la “tapa de Cubelles”, com a 
aperitiu; de primer se servirà un “Milfulles de mozzarella i tomàquet”; 
de segon “sípia a la bruta”; per acabar amb una “escuma de crema 
catalana amb arròs verd i gingebre” als postres. El sopar té un preu 
de 20€ per persona i la recaptació es “destinarà a fins socials”, segons 
ha explicat el regidor de Dinamització Econòmica i Comerç, Joan 
Albet. Les inscripcions al sopar, que té places limitades,es poden fer 
a l’Oficina de Turisme.
Aquesta presentació serà un tastet del que es podrà gaudir al llarg 
de tot el mes de novembre. xx bars i  xx restaurants de la vila, sota 
la coordinació de la regidoria, s’ha reunit per presentar la seva oferta 
gastronòmica a Cubelles i la comarca del Garraf. Per tirar endavant 
aquest projecte, totalment renovat, s’ha creat una comissió a la que 
s’ha convidat a tots els restaurants de bars i restaurants. D’aquesta 
han sortir noves propostes, com la de la mostra de tapes o la de 
crear un recorregut pels establiments locals. Els clients tindran 
l’oportunitat de segellar la guia de les jornades i, al final, rebre un 
regal. “Es tracta de fer una mena de ruta”, explica Albet, qui afegeix 
que l’objectiu “és promoure la gastronomia local” entre la ciutadania. 
Els clients de bars i restaurants tindran l’oportunitat d’omplir una 
enquesta de valoració dels menús i tapes tastades, que serviran per 
determinar els millors de la temporada en cada modalitat. Els preus 
dels menús oscil·len entre els 12 € del més econòmic i els 36 del 
més complert, mentre que les tapes van des l’euro als 5 €.
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MENÚS DEGUSTACIÓ
Els restaurants que formen part de la ruta 
gastronòmica són: 
El gourmet de la Leña. Per a dues persones. 
Tots els caps de setmana i festius.
El Racó de la Vila. Dijous al migdia, divendres 
i dissabte a la nit
Cal tala. Tots els dies
Restaurant La Font. Tots els dies
Restaurant La Rueda. Caps de setmana. La 
resta de dies amb reserva prèvia
Cerveseria El Corner. Caps de setmana
Bar Restaurant El Poliesportiu. Caps de setmana
Restaurant Don Fèlix. A consultar
Bar Restaurant Armengol. A consultar

MOSTRA DE TAPES
Bar Ca l’Ester. Consultar establiment
Bar Cheloco. Consultar establiment
Cal Tala. Tots els dies
Pinxo de cavalla escabetxada (1 €)
Can Tanoca. Tots els dies
Pinxo de pà d’all i formatge (1,20 €)
Cerveseria del Corner. Cap de setmana. 
Niu del Corner (1,50 €)

Dolcevita. Caps de setmana
Consultar establiment
El Celler Pic Jazz. Tots els dies
Torta “Salvadoreña” (3,20€)
El Peixet Tots els dies 
Pinxo de tonyina vermella fresca (1,50€)
El Racó del Mar. Caps de setmana
“Morrito” fregit (2 €)
El Racó de la Vila
Bombons de “morcilla” amb juliana de 
porros i ceba confitada (2€)
Forn de Pa - Degustació Moca. Caps de 
setmana
Pinxo de truita, formatge i pernil (1,50 €)
Mesón El Buen Jamón. Caps de setmana. Pa 
torrat amb pernil ibèric i oli d’oliva (1 €)
Bar Restaurant Armengol. 
Tots els dies. Cassoleta de tripa i cap i pota (5 €)
Restaurant Don Felix
Inclosa en el menú gastronòmic
Pernil rostit a la mel
Restaurant La Font. Tots els dies
“Morcilla” a l’estil La Font amb pols d’or (2 €)
Restaurant La Rueda. Inclosa en el menú 
gastronòmic. Bombó de foie

Restaurant Masia Mas Trader. Caps de 
setmana. Consultar establiment
Restaurant Poliesportiu. 
Caps de setmana. Consultar establiment

LA TAPA DE CUBELLES
La tapa de Cubelles la podeu elaborar de la 
següent manera:
Ingredients: Sal, oli, tomàquet, raïm, biscotes 
o base per a la tapa i sardina
Elaboració
Deixeu la sardina ben coberta de sal durant 
1 setmana a la nevera. 
Passada la setmana, talleu en filets la sardina i 
una vegada pelada i rentada deixeu-la en oli.
Peleu el tomàquet, tot traient-li les llavors, i 
el talleu a quadradets petits.
Peleu el raïm i talleu-lo per la meitat.
Una vegada teniu tots els ingredients 
preparats, col·loqueu sobre el biscote o base 
per a la tapa el tomàquet, després la sardina 
i, a sobre de tot, el tros de raïm.
S’acompanya aquesta tapa de Cubelles amb 
una copa de cava brut.
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Un “centre viu amb comerç i zones de passeig”, 
“eliminar la C-31 com via de pas principal” i 
“incloure Cubelles dins del Parc Natural del 
Foix” són tres de les propostes amb més 
suport popular del procés participatiu sobre 
la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Cubelles. El Govern 
municipal va presentar el passat 7 d’octubre 
els resultats del mateix, en el que han pres 
part més de 350 ciutadans i ciutadanes a 
través de diversos canals.

Isabella Velázquez, responsable de l’empresa 
GEA-21, que s’ha encarregat del procés 
participatiu, va anar desgranant les propostes 
que es van recollir en el taller del passat més 
de juny i que van tenir més suport popular. 
Entre aquestes, queda clar que el veïnatge 
dona molta importància a les polítiques 
dirigides a viure, treballar i gaudir de l’oci al 
municipi. D’aquí que els suggeriments més 
votats tinguin a veure amb la creació “d’un 
corredor natural per als vianants i ciclistes 
del mar a la muntanya” i la construcció 
“d’equipaments esportius, culturals, locals 
socials...”. Velázquez també va destacar 
l’aposta que fa la població per la “reconversió 
de la central tèrmica” i per crear “serveis 
a les persones”, a través de propostes 
com “crear una xarxa de centres cívics”, o 
millorant la “mobilitat, fent-la més sostenible 
i eliminant les barreres arquitectòniques”. 
Des del punt de vista econòmic, el debat ha 
donat com a resultat la voluntat de fomentar 
una “economia diversa i forta” mitjançant la 
promoció de “l’activitat comercial al centre” i 
d’un “viver d’empreses i cooperatives lligades 
al món universitari”. Finalment, els gairebé 
70 participants del taller atorguen un alt 
nivell d’importància al respecte per l’entorn 
natural i cultural.

Les aportacions de la ciutadania també han 
arribat a través de les enquestes de l’OPIC 
(241) i de la web municipal (48). Pel que fa 
a aquests canals, els fets més destacables són 
“l’alta participació femenina” (128 a l’enquesta 
i 27 a la web), gent gran (30) i infants(13). 
Per contra, un dels aspectes en què cal 
millorar és en el foment de la participació 
juvenil, ja que únicament 15 persones dintre 
d’aquesta franja d’edat han pres part del 
procés. En tot cas, per la responsable tècnica 
del procés els resultats aconseguits per mitjà 

de les enquestes i la web 
“corroboren els debats 
del taller”. 

Salvador Matas, portaveu 
de l’equip redactor 
del POUM, va explicar 
com s’han traslladat les 
propostes ciutadanes 
al document d’Avanç 
de Pla, que es portarà 
properament a aprovació 
al Ple. L’arquitecte va 
presentar les alternatives 
proposades per recollir 
els suggeriments ciutadans 
de recuperar la travessia de la C-31 com a 
via urbana. “És difícil eliminar-la, però se li 
poden fer coses per disminuir el trànsit, 
especialment el pesat, i per millorar la relació 
entre els dos costats”, explica Matas. Entre 
les opcions plantejades hi ha la reserva del 
vial paral·lel a l’autopista, tot i que el Govern 
apostarà per “negociar la supressió del 
peatge de Cubelles”. La construcció de nous 
vials de distribució del trànsit pel municipi 
i la reurbanització de la C-31 al pas per el 
municipi completaran la proposta.

Les alternatives a la ubicació de la Central 
Tèrmica, per si l’opció de la supressió de 
l’activitat quedés definitivament descartada, 
també es contemplen al document. 
“S’aposta per traslladar l’activitat per sobre 
l’autopista, on actualment hi ha els dipòsits 
de combustible de la Central”, va anunciar 
el redactor. També des del punt de vista 
mediambiental, la recuperació de l’espai del 
riu Foix, “com a eix vertebrador”, és un punt 
cabdal. “Recuperar els marges, crear zones 
verdes i equipaments al voltant, camins per 
passejar i anar en bicicleta i tenir-lo present 
des del poble”, són les mesures indicades 
a l’Avanç. La manca d’equipaments també 
centra les preocupacions ciutadanes. El 
document recollirà una àmplia reserva de 
zones d’equipaments “perquè després la 
població decideixi on els posa”. Per garantir 
aquesta suficiència d’espais, tots els nous 
sectors residencials contemplaran zones 
verdes i equipaments i es fomentaran “els 
usos de les plantes baixes per a comerços 
i tallers compatibles amb l’habitatge” perquè 
els carrers “tinguin més vida guanyant cohesió 

i identitat de poble”. A més, segons 
Matas, la creació d’aquests possibles 
nous barris estaran “temporalitzats en 
el temps” per evitar “els creixements 
forts que costen absorbir”.

Tots els representants del Govern 
van “agrair la participació de la 
ciutadania”. Sobre el model de 
municipi, l’Alcaldessa Maria Lluïsa 
Romero vol “un poble on viure”, i 
això vol dir “generar llocs de treball 
perquè el màxim de persones puguin 

treballar aquí”. Sobre els aspectes destacats 
del debat ciutadà va referir-se a “l’anella 
oberta del Foix”, premiant les persones per 
davant dels vehicles mitjançant “la creació de 
zones per passejar i anar amb bicicleta”. La 
manca d’equipaments és una problemàtica 
per al Govern, perquè “tenim molts al Clot 
del Bassó, Mota de Sant Pere i Residencial 
Les Salines, però pocs a l’Eixample i al nucli 
antic”. 

Joan Albet, primer tinent d’Alcalde, també 
defensa “l’equilibri entre els llocs de treball 
i els habitants” i aposta perquè el POUM 
aposti per generar llocs de treball que ens 
permetin “viure i treballar a Cubelles”. 

Per al segon tinent d’Alcalde, Joan Serra, 
“haurem de pensar en descentralitzar serveis 
i equipaments pels barris, per ajudar a la seva 
cohesió”. Finalment, Miguel Ángel López, 
regidor d’Urbanisme, espera “liderar un 
procés per redactar un document en el que 
tothom se senti representat” i va anunciar 
que “s’apostarà pel civisme dintre del 
document definitiu”, responent a la petició 
d’una tercera part de les opinions.

Nou model de presa de decisions

Deixant de banda els aspectes tècnics, el 
regidor de Participació Ciutadana, Xavier 
Grau, va voler destacar “el canvi en el model 
de pressa de decisions” que ha representat el 
procés, un “compromís fonamental d’aquesta 
legislatura”. Xavier Grau reconeix que 
l’aposta per un alt nivell de participació en 
un tema complex com la revisió del POUM 
va iniciar-se “amb cautela”, però destaca 
que “marca un precedent important que 
transformarà la forma d’adoptar les decisions 
de futurs governs municipals”. La participació 
de la ciutadania no només s’ha concretat en 
la intervenció als tallers, sinó també a través 
de la resposta a l’enquesta electrònica a la 
web del procés i la recollida a les oficines 
de l’OPIC. La Diputació de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i els professionals 
implicats en el procés “ens ha felicitat pel 
nivell de participació”.

El nou POUM apostarà per recuperar la C-31,
la supressió del peatge i la reconversió de la Tèrmica
La majoria de reflexions fetes a través dels tallers, enquestes i la web s’incorporen a l’Avanç de Pla

El Centre Social va acollir els tallers

La participació als tallers va ser molt important
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Isabela Velázquez – Directora Tècnica gea 21,
empresa encarregada del procés participatiu de revisió del POUM

“Amb aquest procés l’Ajuntament ha anat més enllà del 
que li marca la llei en matèria de participació”

En què ha consistit el procés participatiu 
del POUM?
El Pla General és un document abstracte 
però important per al futur del municipi 
perquè detrmina com s’ha de desenvolupar 
en tots els àmbits, regula el futur del municipi. 
El que pretenia aquest procés participatiu 
era facilitar com poder aportar les idees 
de la ciutadania al document que elaborarà 
l’equip redactor del POUM

Com es va plantejar el procés a 
Cubelles?
La idea era crear un espai de debat d’idees 
sobre el futur de Cubelles paral·lel a un 
procés comunicatiu amb cartells, enquestes... 
Es volia unir l’espai de reflexió per a aquells 
que disposessin de temps per participar als 
tallers i dels que han fet les seves aportacions 
a través del web, les enquestes escrites...

Quanta gent ha participat en aquest 
procés?
Finalment han participat prop de 360 
persones, un nombre important. 70 van 
formar part dels tallers, unes 80 han estat a 
les sessions informatives públiques i la resta 
ha participat via web o enquesta.

I per la vostra experiència com es valoren 
les xifres?
Si bé per percentatge no és molt important 
respecte al total d’habitants, la xifra de 
persones que ha format part del procés és 
molt important i així ho hem valorat. Les 
qüestions tractades prenen més força pel 
nombre de persones que han participat.

Quins són els temes que més han sorgit 
als tallers?

N’hi ha hagut moltíssims, però sobresurten 
tres o quatre com la oportunitat de 
resoldre la barrera que suposa la c-31 pel 
mig del poble, la voluntat de tenir més 
comerç i més activitat combinada amb la 
tranquil·litat de Cubelles, oferir més serveis 
a les urbanitzacions, i un molt important va 
ser la preservació dels espais naturals del 
municipi.

Com traslladeu aquestes aportacions a 
l’equip redactor del POUM?
Després d’organitzar els tallers i veure les 
enquestes, ens vam reunir amb l’equip 
redactor i vam parlar de com incorporar 
les propostes ciutadanes. Per l’experiència 
de l’equip redactor i la sensatesa de les 
aportacions dels veïns és senzill incorporar-

les, malgrat que cal sotmetre-les a les 
limitacions dels plans supramunicipals. 

Un cop conclòs el procés com el valoreu?
Molt positivament, molta participació, ha 
estat fàcil arribar a un consens i això ha 
optimitzat l’ús del temps. Tenim un resultat 
satisfactori ja que l’Ajuntament ha anat més 
enllà del que se li exigeix per llei en matèria 
de participació.

Què creus que la gent s’endú del procès?
A banda de la satisfacció de poder incidir 
en el futur del seu poble també hi ha la 
incertesa de saber si servirà d’alguna cosa. 
Però la possibilitat d’aportar i formar part 
d’un procés tan important i laboriós com 
un Pla General és ben vist per la ciutadania.

Perfil
L’empresa Grupo de Estudios y Alternativas 21 (Gea21), de la qual Isabela Velázquez n’és directora tècnica, 
ha estat l’encarregada de l’elaboració del procés participatiu del POUM. Gea21 és pionera en l’elaboració de 
processos participatius innovadors especialment en els camps de l’urbanisme i la planificació estratègica gràcies 
a la seva metodologia de treball. Aquesta es basa en el mètode European Awareness Scenario Workshop, un 
instrument de participació avalat per la Comissió Europea que permet la reflexió conjunta d’un gran nombre 
de ciutadans, incorporant els agents més rellevants. El mètode permet analitzar els problemes i les oportunitats 
que es deriven del plantejament inicial de redactar un nou POUM per al municipi. Permet reflexionar sobre els 
dèficits actuals i com millorar-los tenint en compte tots els sectors socials, especialment els propis veïns i veïnes, 
eix fonamental del debat que va concloure el passat 7 d’octubre amb la sessió informativa de devolució de 
resultats.

Isabela Velázquez

Acte de presentació del procés participatiu
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L’equip de Govern va explicar en roda de premsa que s’han 
mantingut converses amb Endesa per la trasllat de la central tèrmica 
als terrenys que la pròpia empresa disposa i actualment hi té ubicats 
uns dipòsits. De la darrera trobada, que data del passat mes de juny, 
“l’Ajuntament encara no ha rebut cap resposta”, segons va declarar 
l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero. El segon Tinent d’Alcalde, Joan 
Rodríguez Serra, considerava que “gràcies al Govern el tema de 
la tèrmica ha deixat de ser un tema tabú al municipi”, mentre que 
el regidor de Participació Ciutadana, Xavier Grau, va afegir que “ a 
més, ha deixat de ser un tema de confrontació”. D’altra banda, el 
regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel López, va explicar els motius 
de la no convocatòria de la comissió especial de la central tèrmica. 
“És absurd convocar una comissió quan no hi ha cap novetat per 
explicar. Si no s’ha fet ha estat per aquest motiu”, declarava.
Participació ciutadana
Xavier Grau va posar de manifest que el tema de la central tèrmica 
és un afer que és en ple debat al carrer. “Tot just ara hem finalitzat 
un procés participatiu per a la redacció del Pla General on a través 
del web municipal, d’enquestes i dels tallers participatius més de 
360 persones han pogut dir la seva. I la tèrmica ha estat un dels 

temes principals, on els tècnics, 
agents econòmics, entitats i veïns 
de manera anònima han opinat 
lliurement de qualsevol tema, com 
la tèrmica”.
Cubelles-Cunit
Pel que fa a les relacions amb 
l’Ajuntament de Cunit, Maria Lluïsa 
Romero afirmava que “s’ha intentat 
parlar amb el govern veí com a 
Ajuntament i com a PSC, i no ha 
estat possible”. Així mateix, es va 
posar a disposició del govern de 
Cunit de les informacions de què 
disposa el Consistori cubellenc 
malgrat que, segons Miguel Ángel 
López, “tan sols han mostrat interès 
en les possibles contraprestacions 
que puguin beneficiar al seu 
municipi”.

L’Ajuntament manté les converses
amb Endesa pel trasllat de la tèrmica
L’equip de Govern va explicar als mitjans de comunicació
que la comissió especial no s’ha convocat per manca de novetats

El secretari general de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació, Jordi Bosch, es va 
reunir el passat 2 d’octubre amb representants 
del Govern municipal, associacions de veïns, 
administradors de comunitats de vivendes 
i instal·ladors d’antenes de televisió que 
treballen al municipi, per avaluar el procés 
de desplegament de la televisió digital 
terrestre (TDT) al municipi. 
Jordi Bosch va fer un repàs al procés de 
desplegament de la TDT a Catalunya, 
en general, i a Cubelles en particular, 
recordant que aquesta “no només no és 
una competència municipal, ni tan sols de 
la Generalitat, sinó que correspon a l’Estat 
i als operadors de televisió”. Tot i això, va 
explicar que la Generalitat de Catalunya 
“ha liderat la tasca de sincronitzar l’encesa 
del TDT i l’apagada analògica”, sent la 
única comunitat de tot l’Estat, la qual cosa 
ha permès “endreçar tots els repetidors 
que teníem al territori, tant els oficials 
com els no oficials, com era el cas del de 
Mas Trader”. Aquest procés, però, no està 
completat i “no és fàcil de desplegar”per 
això el secretari de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació va destacar la 
importància “de la informació que ens 
fan arribar els instal·ladors, perquè gràcies 
a la seva professionalitat anem ajustant el 
procés”. 
Precisament els instal·ladors i administradors 

de finques coincideixen en què la principal 
problemàtica que pateix Cubelles se centra 
en “els efectes de la propagació de les ones 
per les onades de calor”, un fet que “afecta 
no només de forma puntual sinó durant 
mesos”, segons explicaven els instal·ladors, i 
que “genera moltes queixes des de tots els 
sectors del municipi”, per als administradors 
de finques. Aquests van demanar ajuda 
“perquè els clients ens creguin quan els diem 
que el problema és de la climatologia”. En 
aquest sentit, Jordi Bosch va mostrar la seva 
total predisposició a “mirar la manera que 
tant els instal·ladors com administradors 
de finques disposin d’informació oficial que 
reforci el seu posicionament davant dels 
seus clients”. A les associacions veïnals les 
principals queixes que reben dels veïns i 
veïnes és la “inestabilitat de la senyal, ja 
que de vegades es veu i d’altres no”. Per 
això van adreçar-li al Secretari la necessitat 
de “trobar solucions als efectes de les 
onades de calor”, un tema que consideren 
“prioritari de cara al proper estiu”. Una de 
les urbanitzacions que ha vist solucionada 
una problemàtica història és Mas Trader, els 
representants de la qual van “agrair la tasca 
de les administracions en la instal·lació del 
repetidor que permet que la televisió arribi 
bé”. 
Jordi Bosch va resumir la reunió per als 
micròfons de Ràdio Cubelles (107,5 FM). 
El Secretari de Telecomunicació i Societat 

de la Informació es va comprometre, a més 
d’ajudar als instal·ladors i administradors de 
finques davant els seus clients, a “analitzar 
amb Abertis quines millores tecnològiques 
podem fer a tot el litoral català per fer la 
xarxa més resistent a les inclemències 
del temps i a la calor a l’estiu”, a que “els 
operadors que emeten a Cubelles en 
una potència inferior a TV3 s’igualin” i que 
“aquestes millores tècniques s’implementin a 
la comarca i a tot el litoral”. Per la seva banda, 
el regidor de Comunicació, Xavier Grau, va 
fer un balanç positiu de la trobada. “Els veïns, 
administradors de finques i instal·ladors, als 
que agraeixo la seva participació, han pogut 
rebre informació directa de la Secretaria”, 
va explicar el regidor, que alhora estenia 
l’agraïment “a la Secretaria, amb el seu 
màxim responsable al capdavant, per la total 
predisposició mostrada en tot moment amb 
el consistori per buscar solucions a aquesta 
problemàtica”. 

Ajuntament i Secretaria de Telecomunicacions analitzen el 
desplegament del TDT al municipi amb veïns i professionals
Els efectes de la propagació del senyal a causa de les onades de calor s’identifica com el principal 
problema de recepció de TDT al municipi
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Central Tèrmica
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El 5 d’octubre va arrencar la nova graella 
de programació de Ràdio Cubelles (107.5 
FM), que segueix apostant per la informació 
local i la producció pròpia. A més, l’emissora 
municipal s’integra definitivament a la xarxa 
d’emissores de COM Ràdio, de la que in-
corporarà diversos programes temàtics.

La principal novetat és l’ampliació de la 
franja informativa, que comptarà a partir 
d’ara amb tres franges ben diferenciades 
migdia (13:30 h.), tarda (20 h.) i la novetat 
de l’informatiu nit (00:30 h.), després del 
noticiari de COM Ràdio. L’oferta informa-
tiva es completarà amb el Cubelles al dia, 
diàriament a les 9 h., i els butlletins horaris 
(10h., 11h., 18 h. i 19 h.). Pel que fa als pro-
grames temàtics de producció pròpia, Ràdio 
Cubelles fa una aposta decidia per l’esport 
local, amb la incorporació a la graella de 
l’informatiu El Marcador, amb els resultats 
del darrer cap de setmana de les entitats 
esportives de Cubelles. Una altra novetat 
és l’espai setmanal El Garraf des dels 6,25, 
dedicat al món del bàsquet a la comarca, i 
que es podria emetre en d’altres emissores 
locals de la comarca. Amb la incorporació 
d’aquests dos espais, l’oferta informativa del 
departament d’esports de Ràdio Cubelles 
la completen el ja mític Juguem net, l’agenda 
esportiva Entra en joc i les retransmissions 
esportives, que enguany es pretén ampliar a 
d’altres modalitats i categories. 

Pel que fa als programes temàtics produïts 
per Ràdio Cubelles, estrenen temporada 
Enigma 03, un programa de misteri dirigit 
i presentat per Fran Recio; Sona a 9, on la 
Georgina Arcusa repassarà la musica inde-
pendent; Amèrica és música, un monogràfic 
sobre la cançó llatinoamericana que dirigeix 
i presenta Antonio Pujol; mentre que Mòni-
ca Fuster ens aproparà al món del circ amb 
l’Àixò és circ. La secció de cinema del ma-
gazín Cubelles a les 12 tindrà, a més, el seu 

propi espai a la graella, sota el títol Cubelles 
8 ½ i presentat per Joan Soler.

Aquesta nova temporada serà la primera 
que la graella inclourà programes realitzats 
per d’altres emissores adherides a la xarxa 
de ràdios locals de COM Ràdio. És el cas 
dels programes Peluts de Mataró Ràdio, 
sobre animals de companyia; Fes Salut, de 
Ràdio Mollet, una entrevista a un metge 
especialista; i Fes Natura, de El Prat Ràdio, 
sobre ecologia i medi ambient. 

A La plaça de la Vila, l’Alcaldessa respon

Una de les novetats informatives de la grae-
lla de la temporada és l’espai Plaça de la Vila, 
que s’emetrà els divendres de 10 a 11 h. El 
programa permetrà a la ciutadania dirigir les 
seves preguntes al Govern municipal, que 
estarà representat per l’Alcaldessa, Maria 
Lluïsa Romero. Els oients podran fer arri-
bar les seves qüestions mitjançant el telèfon 

(93.895.03.26) o el correu electrònic (ra-
dio@cubelles.org) i Romero les contestarà 
tots els divendres de 10 a 11 h.

Xavier Grau, regidor de Comunicació, ha 
destacat “la important aposta per la infor-
mació que fa l’emissora municipal”, amb la 
incorporació de nous espais pensats per 
informar a la ciutadania. El regidor, a més, 
ha volgut fer un “agraïment especial als 
col·laboradors i col·laboradores de Ràdio 
Cubelles” perquè “fan una tasca totalment 
desinteressada, però enormement valuosa”. 
Grau també ha destacat l’important salt 
qualitatiu que dóna el mitjà local públic per 
excel·lència del municipi, que el proper més 
de febrer celebrarà el seu 29è aniversari, 
amb la “incorporació a la xarxa d’emissores 
locals, que ens permetrà complementar la 
nostra graella de programació”.

Ràdio Cubelles estrena la programació tardor – hivern
Destaca l’aposta informativa, els nous programes de producció pròpia
i la connexió a la xarxa d’emissores COM Ràdio
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Ràdio Cubelles 107.5 FM
Canal 30 de l'UHF de la TDT

www.cubelles.cat

Tres programes de Ràdio Cubelles s’emetran a la xarxa d’emisores de COM Ràdio
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Cooperació 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
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.

La regidoria de Cooperació ultima els actes que es duran a terme durant la Setmana 
de la Solidaritat, que començarà el 14 de desembre i s’allargarà fins el dissabte 19, data 
en que es celebrarà la sisena edició de la Fira de Comerç Just i Solidaritat de Cubelles. 
D’aquesta manera es manté l’aposta que la regidoria va realitzar de no centrar-se 
únicament en una jornada, sinó que els actes i activitats es perllonguin durant una 
setmana. Enguany, una de les novetats és l’exposició Carrer sense sortida, de l’entitat 
VOLS-Voluntariat Solidari, que es farà al CEIP Vora del Mar i s’obrirà als alumnes de les 
escoles del municipi.

La Setmana de la Solidaritat començarà el dilluns dia 14, a les 19 hores, amb la inauguració 
a la sala de la Rectoria de l’exposició fotogràfica Mirades innocents, de l’artista veneçolà 
Ángel Daniel Manzanares. Seguidament es farà un concert amb Bols de Cristall de 
Quars, a càrrec de la Sylvia i l’Alan, a l’església de Santa Maria de Cubelles. Els actes 
continuaran al llarg de tota la setmana amb la realització de xerrades, tallers, projeccions 
de pel·lícules, concerts solidaris, exposicions i conferències.

La 6a. Fira de Comerç Just, que es desenvoluparà com és habitual al nucli antic, estarà 
oberta al públic durant tot el dissabte, des de les 10 del matí fins a les 20 hores. Enguany, 
la Fira acollirà una trentena d’estands on les ONG’s, entitats i associacions tindran la 
oportunitat de mostrar aquells projectes d’àmbit nacional o internacional en què es 
trobin treballant. Paral·lelament, i durant tot el dia, el públic visitant també podrà gaudir 
d’actuacions musicals, balls tradicionals, degustacions de productes típics, així com d’altres 
activitats, algunes de les quals proposades per les mateixes entitats que participin.

Al desembre, torna la Fira de Cooperació i Comerç Just
Es manté la Setmana de la Solidaritat que conclourà amb la fira, que arriba a la 6a edició
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La regidoria de Turisme va fer un balanç 
molt positiu de la 22ª edició de la Festa 
de la Verema de Cubelles, i és que s’han 
superat amb escreix les xifres de l’any 
passat  tant d’assistència (més de 7.000 
visitants) com de tast de vins i caves, i 
de racions gastronòmiques. La novetat 
d’enguany d’oferir postres també va rebre 
una molt bona acollida amb la venda d’uns 
1.800 tiquets, mentre que de racions 
gastronòmiques se’n van consumir unes 
2.200 i de tast de vins i caves gairebé 4.000, 
un miler més que l’edició anterior. És per 
aquest motiu que alguns dels dotze cellers 
que es van aplegar a la Festa de la Verema 
van esgotar les seves existències.

Els actes més tradicionals van ser novament 
els més concorreguts, com la trepitjada de 
raïm i el tast del primer most. Aquest any 
va decidir-se reduir el nombre de quilos de 
raïm per trepitjar com a mesura d’austeritat, 
de manera que van ser 300 els quilograms 
que els trepitjadors infantils i adults de la 
mà de l’emblemàtic Josep Cuscó van xafar 
per extreure el primer most. Una novetat 
en forma de sorpresa va ser l’aparició amb 
la indumentària típica de trepitjadores 
de l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero, i la 
regidora de Turisme, Rosa Fonoll, que es 
van unir a la trepitjada, la primera ocasió 
en 22 anys que la realitzaven dones adultes. 
Just després va procedir-se al tast del 
primer most i a la crema de desitjos en 
una foguera situada al davant de l’escenari, 
una altra novetat d’enguany. L’Alcaldessa va 
obrir el camí i, seguidament, tot aquell qui 
va voler va poder tastar el primer most i 
cremar els seus desitjos a la foguera. Pel 
que fa a l’entrega de Pàmpols, enguany els 
guardonats van ser els pagesos Josep Fonoll 

i Josep Capdet, les bodegues Ayarza de la 
DO Txakolí, i el diputat Carles Campuzano, 
que va apadrinar la Verema 2009.

Seguiran les pubilles

Contràriament al que s’havia anunciat en 
un principi, no es va prescindir de l’elecció 
de les Pubilles de Cubelles per manca de 
participació.  La qüestió va resoldre’s amb 
una decisió sorpresa, i és que la regidoria i 
el propi Ajuntament van decidir prorrogar 
un any més el regnat de la pubilla infantil 
2008, Laia Ècija, i la pubilla de la Verema 
2008, Diana Rill, per tal de buscar noves 
solucions per fomentar la participació de 
cara a l’edició del 2010 i que no es perdés 
aquest acte tradicional.

Una altra novetat de l’edició 2009 de la 
Festa de la Verema va ser convidar a una 
Denominació d’Origen (DO) aliena al 
Principat. En aquest cas es tractava de la 
DO Txakolí d’Euskadi, que van sortir molt 

satisfets de l’experiència. La invitació es va 
completar amb una exhibició d’esports 
tradicionals bascos tals com l’aixecament de 
pedres i el tall de troncs. Ambdós van rebre 
una gran expectació i el generós vist-i-plau 
del públic assistent.

Plaques de cava

Els actes de dissabte es van completar amb 
la tradicional trobada de col·leccionistes 
de plaques de cava que arribava a la seva 
9ª edició. La regidoria de Turisme va editar 
unes plaques commemoratives dels 25 anys 
dels Timbalers de Cubelles i les pròpies de 
la Verema 2009 de les quals es van vendre 
més de 150 exemplars. Finalment, també 
va gaudir d’un notable èxit el concurs de 
trepitjadors infantils de dissabte que va 
aplegar a força canalla a participar en una 
Festa de la Verema de Cubelles que segueix 
el seu camí iniciat en l’any anterior de 
centrar-se en retre homenatge a la pagesia i 
al món del vi i el cava.

Des de la segona quinzena d’octubre, tècnics de la Diputació 
de Barcelona degudament acreditats visitaran els establiments 
de Cubelles dedicats a les activitats de venda de pa, tintoreries i 
agències de viatges per a informar-los, si s’ escau, dels aspectes que 
els establiments cal que adaptin a la normativa actual. L’objectiu 
d’ aquesta campanya informativa és fer un seguiment del grau de 
compliment de la normativa vigent en matèria de consumidors 
i usuaris, atenent a aspectes tals com indicacions de preus, 
documentacions necessàries i reglamentacions, entre d’ altres.

Amb aquesta acció d’informació els tècnics de la Diputació de 
Barcelona passaran pels establiments que són objecte de la 

campanya per tal d’avaluar si compleixen amb  la normativa vigent 
en matèria de consum i , si no és el cas, informar-los de com poden 
procedir a acomplir-la. La campanya tindrà una segona fase en la 
que, transcorreguts sis mesos des del primer contacte , els tècnics 
tornaran a passar per els establiments per comprovar que s’ han 
solucionat les mancances d’ adaptació a la normativa que existien.

La voluntat de la Regidoria de Dinamització Econòmica amb aquesta 
acció és la de col·laborar amb els establiments esmentats per tal 
que aquests duguin a terme la seva activitat acomplint la normativa 
reguladora de la mateixa.

Iniciada la campanya informativa de consum
Establiments dedicats a la venda de pa, tintoreries i agències de viatges rebran la visita de tècnics 
de la Diputació de Barcelona

La XXII Festa de la Verema aplega més de 7.000 persones
Finalment no es suprimeix l’elecció de les pubilles de Cubelles i les de l’edició 2008 repetiran enguany
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L’Ajuntament i Mercadona promouran
la creació d’una cinquantena de llocs de treball
La cadena de supermercats valenciana té previst instal·lar un centre comercial al Residencial Les Salines

Maria Lluïsa Romero, Alcaldessa de Cubelles, i Bernat Morales, 
director territorial de Mercadona SA, acompanyat per la gerent 
de l’empresa, Glòria Puig, van signar el 9 de setembre el conveni 
de col·laboració que ha de permetre la creació d’una cinquantena 
de llocs de treball, destinats preferentment a veïns i veïnes de la 
vila, en el nou centre comercial que l’empresa valenciana obrirà al 
sector del Residencial Les Salines. Aquest acord compleix un dels 
compromisos programàtics recollits al Pla de Mandat 2007-2011, 
que estableix la voluntat de promoure la creació de noves empreses 
i noves fonts d’ocupació entre la població local. 

El nou supermercat se situarà en una parcel·la del Residencial Les 
Salines, entre l’avinguda Onze de Setembre i els carrers Rafael de 
Casanova, Teresa Mañé i Pau Claris. Part d’aquest terreny l’ha adquirit 
l’empresa a l’Ajuntament de Cubelles mitjançant un procediment 
obert, que es va portar a terme fa uns mesos i que suposava la 
venda de la parcel·la K de la illa on Mercadona pretén instal·lar el 
seu nou supermercat. La cadena alimentària també ha adquirit el 
terreny confrontant, de titularitat privada, per tal de poder portar 
el seu projecte constructiu que, a més del centre comercial també 
contempla una zona d’estacionament. 

Contractació local

La contractació del personal de la nova botiga de Mercadona el 
farà la mateixa empresa, prioritzant el criteri de la proximitat del 
treballador amb el lloc de feina, entre el personal inscrit al Servei 
d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC), depenent de la regidoria 
de Dinamització Econòmica. 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. Aquest procés però, no 
s’iniciarà fins el proper mes de febrer.

L’Ajuntament de Cubelles ha negociat directament amb l’empresa 
per aconseguir afavorir el desenvolupament econòmic del municipi 
en els àmbits de la ocupació empresarial, i la ocupació de les persones 
i del teixit productiu local. Així mateix, el Consistori cubellenc cedirà 
a l’empresa les dependències municipals que es determinin per fer 
els cursos de formació del personal necessaris pel desenvolupament 
de la feina i per a la celebració de les entrevistes de treball durant la 
selecció, amb el suport administratiu adient per a la concertació de 
les entrevistes i d’altres aspectes similars.

Perdre la por a l’ordinador
Taller gratuït dirigit a persones que no utilitzen l’ordinador  per 

què aprenguin a utilizar-lo per a la recerca de feina (ús de correu 
electrònic, navegació per Internet, etc).

Els dimecres al CSIDE de 09.00h a 10.00h i de 
10.00h a 11.00h. 

Tècniques per a la recerca 
activa de feina

Taller gratuït per facilitar recursos per a la realització d’una 
bona recerca de feina  (anàlisi de necessitats i competències 

professionals, elaboració del currículum vitae, preparació 
d’entrevistes de personal, etc).

Els dijous dels mesos d’octubre i novembre de 
10.00h a 13.00h a l’Acadèmia La Salle

Com elaborar el 
currículum vitae Curs per ensenyar què ha de contenir un CV i com estructurar-lo Tots els dimarts de desembre, de 10.00h a 

12.00h a  l’Acadèmia La Salle

Manipulació d’aliments: Curs de 4 hores d’higiene alimentària bàsica, que permet obtenir el 
carnet de manipulador/a d’aliments. Consultar preus al SOLC.

El primer dilluns de cada mes durant els mesos 
d’octubre, novembre i desembre.

Treballar com a 
vetllador/a

Curs de 30 hores destinat a obtenir coneixements i recursos per 
a treballar com a vetllador/a, analitzant el concepte d’integració 

socioeducativa i les diverses formes d’intervenció i l’estudi de casos 
específics. 

Dissabtes dels mesos de novembre i desembre, 
de 10.00h a 14.00h al CSIDE

Sessió informativa sobre 
creació d’empreses

Sessions gratuïtes dirigides a persones emprenedores per tal 
d’oferir informació i recursos per a crear la seva empresa.

Tots els divendres de 9.00h a 10.00h al 
Departament de Dinamització Econòmica i 

Comerç.

Ofimàtica bàsica
Curs de 40 hores de durada per dotar als alumnes de les eines 
bàsiques d’informàtica per a administratius. Consultar preus i 

horaris al SOLC.
Des del 12 d’octubre a l’Acadèmia La Salle

Ofimàtica avançada Curs de 40 hores de nivell superior a l’anterior. Consultar preus i 
horaris al SOLC.

A partir del 9 de novembre a l’Acadèmia La 
Salle

Oferta de cursos de formació per a usuaris del SOLC
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El curs escolar arrenca amb plena normalitat
1.941 nens i nenes comencen les classes en els set centres educatius d’educació infantil, primària 
i secundària del municipi
Les escoles de Cubelles van arrencar el 
curs 2009 – 2010 amb 1.941 alumnes 
matriculats en els set centres d’ensenyament 
infantil, primari i secundari. Aquestes són 
les dades que la regidoria d’Ensenyament 
va presentar a poc menys de deu dies de 
l’inici del curs escolar. L’ocupació de les 
escoles de Cubelles, tenint en compte tots 
els nivells d’educació dels 0 als 18 anys, és 
del 91,73% de les places ofertades (2.116 
totals). Els ensenyaments que presenten 
una ocupació total són les llars d’infants 
La Draga i L’Estel, que tenen cobertes les 
181 places disponibles de P0, P1 i P2. En 
l’ensenyament infantil de segon cicle (P3, P4 
i P5), que ofereixen els CEIPS Charlie Rivel, 
Vora del Mar i Mar i Cel, s’han matriculat 
452 alumnes, un 95,16% de les places 
disponibles per al proper curs. A primària 
(1er a 6è), als mateixos centres, el número 
de vacants en els diferents cursos i centres 
sumen 72 places, fent un total de 768 
alumnes matriculats (91,43%), mentre que 
l’IES Cubelles i el SES Les Vinyes compten 
amb 410 nois i noies dels quatre cursos 
d’ESO (85,42% de les places disponibles). 
L’IES Cubelles ofereix ensenyament de 
secundària, que enguany comptarà amb 130 
alumnes matriculats (92,85% d’ocupació).

Obres i millores

Com cada estiu, l’Ajuntament de Cubelles 
ha realitzat obres de manteniment i millora 
en les llars d’infants (de titularitat municipal) 
i en els centres d’ensenyament infantil i 
primari (de titularitat autonòmica). Entre 
aquestes, s’han fet millores al menjador del 
CEIP Charlie Rivel que han consistit amb 
el tancament amb alumini de la separació 
entre cuina i menjador, la incorporació d’un 
passa plats i properament s’incorporaran 
mosquiteres al mateix espai.

La tasca més important d’aquest estiu ha estat 
l’ampliació dels instal·lacions provisionals que 
ocupa el CEIP Mar i Cel. El Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

havia d’incorporar un mòdul més als ja 
existents, per tal d’encabir tot l’alumnat del 
propers curs i mentre no finalitzen les obres 
de l’edifici definitiu, ja iniciades. Per això, la 
regidoria d’Ensenyament ha destinat més de 
40.000 € en les tasques necessàries per a 
aquesta ampliació, així com per l’ampliació 
del pati de l’escola i l’adequació del que 
disposa el SES Les Vinyes. En aquest mateix 
centre de secundària, també s’han instal·lat 
dos nous mòduls que permeten duplicar 
l’oferta educativa de 60 a 120 places.

L’obra més destacada, en l’àmbit educatiu, 
és la construcció del CEIP Mar i Cel, que 
la Generalitat executa al terreny municipal 
cedit a l’efecte a la confluència dels carrers 
Pompeu Fabra i del Clot del Bassó. El regidor 
d’Ensenyament, Joan Albet, explicava que el 
projecte d’obres d’aquest centre “va sortir 
amb una línia”, la qual cosa feia que l’escola 
fos “petita d’entrada”. Per això, finalment, 
les obres que s’executen ja preveuen les 
dues línies. La nova construcció, que estarà 
finalitzada durant l’any 2010, s’estrenarà el 
proper curs escolar. 

Però aquestes no són 
les úniques actuacions 
que la regidoria 
d’Ensenyament porta a 
terme per posar a punt 
les escoles de cara a 
l’inici de les classes, el 
proper 14 de setembre. 
Deixant de banda els 
centre de secundària, 
que manté directament 
el Departament 
d’Educació, s’està 
portant a terme 
durant tot l’estiu un 
manteniment més acurat 
de les instal·lacions. Per 
avançar-se als problemes 
que cada hivern sorgien 
amb la calefacció, s’ha fet 

una posada a punt i una revisió de tots els 
sistemes, substituint reguladors i termòstats 
per evitar pèrdues d’energia i millorar-ne 
l’eficàcia. Igualment, amb la col·laboració 
dels tècnics municipals, s’està fent una 
renovació i millora de les xarxes elèctriques 
del centres.

A la llar d’infants l’Estel, que l’any passat 
es va renovar gairebé de forma completa, 
s’han acabat aquelles aspectes que no van 
poder-se executar en una primera fase. 
Així, s’ha tancat amb alumini el passadís que 
separa les aules dels patis, per fer l’espai 
més acollidor i evitar que els infants agafin 
fred en el moment d’entrar o sortir a les 
aules. A la Draga, durant tot el mes d’agost 
s’ha realitzat tasques per adaptar l’escola a 
la normativa vigent, que s’ha modificat des 
de la seva construcció. Per això s’han posat 
portes als lavabos de les aules, s’ha renovat 
l’enllumenat i s’han adaptat els pinçadits de 
les portes a la nova alçada reglamentària, 
mentre que al pati s’han substituït les 
tanques del sorral i s’està renovant el sauló. 

Tornen els cursos de català per a adults
Una cinquantena de persones realitzaran els cursos B3 i I3 que el CNL organitza a Cubelles

Un total de 32 persones van presentar-se el 15 de setembre a les proves de col·locació d’una nova edició dels cursos de català que ofereix 
el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) en col·laboració amb la regidoria d’Ensenyament. A Cubelles s’oferien places per al 
curs de nivell 3 del curs bàsic (B3), al qual s’hi ha matriculat 26 alumnes, i per al nivell intermedi (I3), 22 matriculats, ja que es pot donar el 
cas que hi hagi alumnat d’altres municipis de la comarca.
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La vila participa en el taller
‘Com eduquem la llibertat?’
La Diputació de Barcelona organitza aquesta experiència 
que pretén obrir espais de debat a les famílies amb fills 
adolescents

La Diputació de Barcelona ha seleccionat Cubelles, juntament 
amb altres municipis, per participar en el taller Com eduquem la 
llibertat? Es tracta d’una experiència adreçada a famílies amb fills 
preadolescents i adolescents (estudiants d’ESO) que més que 
donar respostes obre espais per a la pregunta. Qüestions sobre el 
tractament de la llibertat en l’educació. 
Es parteix d’una representació teatral. Posteriorment  s’introdueixen 
els aspectes a treballar  tals com el desenvolupament de l’autonomia, 
les relacions familiars i afectives, els valors, les normes, etc. Es busca 
la proximitat, la provocació, el trencament, l’obertura i la identificació 
per part del grup i es crea un espai de participació i intercanvi 
atenent les formes d’expressió i comunicació més properes al 
grup. Per fer-ho es presenta el tema partint de l’humor i des d’un 
personatge amb desig de llibertat però atrapat en les seves pròpies 
pors. Finalment es lliura material pedagògic i didàctic possibilitant 
una continuïtat de treball.
És una proposta

Obres al poliesportiu 
municipal
L’arranjament de la façana del bar i els vestidors 
de la piscina pretenen reparar els desperfectes que 
presentaven

A principis de setembre van iniciar-se les obres d’arranjament 
de la façana del restaurant del poliesportiu de Cubelles així com 
la façana de la piscina. L’actuació té com a objectiu reparar tots 
els desperfectes de la façana exterior i de les teulades. Aquestes 
millores es centraran exclusivament en l’exterior de l’edifici, ja 
que el interior va a càrrec dels concessionaris que exploten les 
instal·lacions de la piscina i el restaurant.

S’havia previst que les obres estiguessin enllestides en quatre 
setmanes, però el termini podria allargar-se desprès que els 
operaris de l’empresa reformes SAO S.L., encarregada d’aquesta 
reforma, han valorat novament l’estat de l’edifici.

Els comptes municipals
es posen al dia
El Ple de setembre va aprovar el tancament del compte 
general del 2008 

Per primera vegada en els darrers deu anys, els comptes de 
l’Ajuntament de Cubelles s’han posat al dia. El que era un dels 
punts bàsics de l’àrea d’Hisenda en el Pla de Mandat 2007-2011, 
i que va iniciar-se amb el trasllat de la recaptació a la Diputació 
de Barcelona, segueix cremant etapes amb les liquidacions i el 
tancaments de comptes generals municipals dels anys que encara 
restaven pendents.
El Ple del 21 de setembre va aprovar el tancament del compte 
general del 2008. Un fet que, segons el regidor d’Hisenda, Xavier 
Grau, “permet tenir una bona regularització econòmica, ja que 
el no estar al dia històricament ha dificultat molt la capacitat de 
planificació del Consistori”. 

Festes i Tradicions i el Cor 
l’Espiga celebren el 110 
anys de la coral
Es farà una campanya per captar nous cantaires, a 
més d’un extens programa d’activitats

La regidoria de Festes i Tradicions i el Cor l’Espiga Cubelles estan 
treballant en la celebració dels 110 anys de la històrica de l’entitat 
musical. Aquest aniversari tindrà lloc el 30 de juliol de 2010. 
Per això, a partir del mes de març de 2010 s’iniciarà tot un seguit 
d’actes per commemorar aquesta efemèride. Entre els actes 
previstos, i a l’espera de tancar el programa, hi ha la cantada de les 
caramelles (4 de març), el VI festival de cant coral Vila de Cubelles 
(25 d’abril) i una trobada de cors de caramelles, la participació a 
la Diada Nacional i una sortida a Markina-Xemein, amb qui els 
uneix una relació d’amistat. A més, ja està tancada l’actuació del 
Cor Jove de l’Orfeó Català, amb l’objectiu d’animar a la gent jove 
a participar del cant coral, que es podria celebrar el 27 de juny o 
el 4 de juliol. Com a preludi d’aquest acte, el Centre Social acollirà 
una exposició fotogràfica sobre els darrers 10 anys del Cor, amb 
alguna referència als 100 anys anteriors.
L’aniversari tindrà lloc el 30 de juliol, data en que es compliran 
110 anys des queel Cor l’Espiga, llavors format exclusivament 
per homes joves de la vila, va actuar per primera vegada, a la 
plaça del Castell. Per això 
la voluntat de l’entitat és 
fer una actuació en aquest 
espai i tancar l’acte amb 
un sopar de germanor.
La regidoria de Festes i 
Tradicions ha donat tot 
el seu recolzament i 
impulsarà una campanya 
per donar a conèixer la 
Coral entre la ciutadania i 
buscar nous cantaires. Amb 
l’horitzó del 25 aniversari 
de la recuperació de 
les caramelles (2011), i 
també de la coral, l’entitat 
treballa en la captació de 
joves, un dels handicaps 
en els darrers anys.

Obres a la façana del bar del poliesportiu

Estandart del Cor l’Espiga
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El Govern municipal té la intenció de “no incrementar la pressió 
fiscal cap a la ciutadania”. La regidoria d’Hisenda, a través del seu 
màxim responsable, Xavier Grau, ha explicat que es  treballa per 
portar al proper Ple un projecte de taxes i impostos municipals 
“en el que la contenció és la característica principal”. A més, en la 
redacció del pressupost 2010, la principal directriu és la “contenció 
de la despesa corrent” dels diferents departaments.

Grau es va referir als eixos de la política econòmica municipal per al 
proper exercici en una entrevista en profunditat a Ràdio Cubelles. 
El regidor va destacar que “al 2010 s’hauran de fer retallades molt 
contundents” perquè el Govern té el compromís de “no incrementar 
la pressió fiscal” dels contribuents. Per aconseguir-ho ha revelat que 
“hem demanat als departaments un esforç perquè demanin allò que 
realment necessitin per tirar endavant els serveis essencials per a la 
ciutadania”, i ha avançat que “hi haurà serveis en els que s’hauran 
de revisar els costos”. Sobre la capacitat d’endeutament, el titular 
d’Hisenda recorda que en els “dos darrers exercicis hem recorregut 
a aquesta opció, perquè estem en un nivell d’endeutament a l’entorn 
del 40%, quan el màxim legal és del 110%”. En aquest sentit, ha 
recordat que les diferents regidories “han fet una inversió en espais 
públics en dos anys que supera la que s’ha fet en els darrers quinze” 
i recorda que “hi ha obres a gairebé totes les zones del municipi, i 

això té un cost”. 

Sobre el projecte de finançament local que ha d’impulsar el 
govern central entre els anys 2010-2011, el regidor confessa el seu 
“optimisme” i confia en la feina que les “entitats municipalistes estan 
realitzant”. Un dels reptes al que han de fer front les administracions 
locals són al finançament de serveis bàsics que no els hi correspon 
sufragar. Xavier Grau posa d’exemple el servei de llars d’infants, 
“que no hauríem de pagar els ajuntaments, però que tenim clar que 
mentre no es resolgui el seu finançament seguirem garantint”. 

Però el problema dels recursos municipals, a Cubelles, s’agreuja per 
“l’enorme desgavell de la gestió econòmica dels últims anys, que ens 
ha posat en una situació complicada”. El regidor fa referència a la 
“certa manca de diligència en la recaptació municipal”, a la necessitat 
de “revisar els contractes i concessions, per regularitzar la situació 
econòmica” i al retard en la posada al fia del comptes municipals, 
que “ens ha portat greus problemes de planificació”. I tot això en 
un entorn de crisi econòmica mundial, que a la nostra vila es veu 
especialment per l’espectacular davallada dels ingressos generats pel 
sector de la construcció i el turístic. Per aquest motiu, i tenint en 
compte el compromís de no pujar els impostos i garantir els serveis 
actuals, Grau adverteix que “si entren menys diners els haurem de 
fer sortir de millor manera”.

L’Ajuntament congelarà la pressió fiscal
i seguirà apostant per la contenció de la despesa
El Govern confia en que la nova legislació sobre finançament local ajudi.

L’Espai Jove de Cubelles ja ha obert les inscripcions per als nous cursos que oferta 
per a la tardor del 2009. Es mantenen activitats de l’any passat, com el taller de 
breakdance i de graffitti, que van gaudir d’un notable èxit, però també se n’afegeixen 
de noves. És el cas del Club (Jove!) de la Comèdia, una aposta que neix amb la intenció 
de cohesionar un petit grup de teatre per realitzar la interpretació de monòlegs, o 
petites obres alternatives.
Enguany els cursos seran trimestrals, començaran la primera setmana d’octubre i 
s’allargaran fins el mes de desembre. Les persones a partir de 12 anys es poden 
inscriure en la majoria d’activitats, que tenen un preu per curs sencer de 30 €. La 
regidoria d’Infància i Joventut també fa una oferta d’inscripció a dos cursos per 50 €. 
Per altra banda, la regidoria d’Infància i Joventut també ha programat una sèrie d’hores 
del conte a l’escola Charlie Rivel (dissabte 10), Vora del Mar (dissabte 17) i Mar i Cel 
(dissabte 24). Els actes acabaran el 31 d’octubre a la plaça de la Vila, amb la festa de 
la Castanyada, a les 17 h.
Per a més informació, podeu dirigir-vos a l’Espai Jove, ubicat al Centre Social de 
Cubelles, o visitant el blog (www.espaijovecubelles.blogspot.com) o el facebook. 
L’horari del servei és de dilluns a dimecres de 17:00 a 20:30 h., mentre que els 
divendres i dissabtes s’allarga fins a les 21 h.

BREAKDANCE
Dilluns de 18:00 a 19:00
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
a partir de 12 anys

BALLS MODERNS 
Dilluns de 19:15 a 20:15
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
a partir de 12 anys

GRAFFITI
Dimarts de 18:00 a 19:30
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
a partir de 14 anys

CLUB (JOVE!) DE LA COMÈDIA
A partir de 16 anys
Divendres de 19:00 a 20:30
a partir de 16 anys

L’Espai Jove reprèn
les seves activitats de tardor
A les escoles es portaran a terme sessions de lectura de 
contes i s’acabaran les activitats amb la Castanyada

Actes per celebrar el 
dia contra la violència 
de gènere
La regidoria de Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Cubelles prepara la 
celebració del dia internacional contra 
la violència de gènere, que se celebra el 
25 de novembre. Aquesta és una de les 
celebracions destacades del calendari 
feminista del municipi, en la que, a més de 
la regidoria, hi prenen part les entitats de 
dones de la vila.

Entre els actes, que properament 
s’anunciaran a la web municipal de forma 
íntegre, destaquen l’encesa d’espelmes en 
record a les víctimes de la violència de 
gènere que hem patit en el darrer any. 
A més, el programa es completarà amb 
altres actes com la lectura del manifest 
de la commemoració internacional per 
a recordar les víctimes d’aquesta xacra 
social.

Cursos

14

Encesa d’espelmes l’any 2008
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L’Ajuntament inaugura les primeres actuacions del Pla E
Després dels Jardins Gaudí i l’ampliació del clavegueram, en els propers mesos
serà el torn de la resta de zones verdes i l’enllumenat de Mas Trader

Les primeres obres subvencionades amb el Fons Estatal d’Inversió 
Local (FEIL), conegut també com el Pla E, ja estan inaugurades. A 
Cubelles s’han destinat els gairebé 2,3 milions d’euros en la millora 
de l’enllumenat a Mas Trader (1.282.159,32 €), l’ampliació de la xarxa 
de clavegueram entre la C-31 i l’estació de bombament principal 
Cubelles (556.979,20 €) i l’adequació i arranjament de diferents 
espais verds (421.141,34 €) entre els que s’inclouen els parcs de la 
Solana, de Santa Maria, Parc de Cubelles i Jardins Gaudí.
Precisament la remodelació i millora d’aquest darrer espai verd, els 
Jardins Gaudí, i les obres d’ampliació del clavegueram van ser objecte 
de la inauguració a mitjans de setembre. L’acte va comptar amb una 
animació per als nens i nenes que hi assisteixin, seguida d’una xocolatada 
infantil. La resta de zones verdes, ja tenen finalitzat el gruix de les obres i, 
a falta d’ultimar algun detalla, estan pendents de ser inaugurats.
El mateix acte va servir per inaugurar l’ampliació de la xarxa del 
clavegueram, unes obres executades per resoldre els problemes de 
capacitat del col·lector unitari que va per l’avinguda de la Riera ja 
que aquest no disposa de suficient capacitat per conduir les aigües 
fins l’estació de bombament. L’actuació, executada per  l’empresa 

Hidrocanal, S.L. 
també ha millorat 
la capacitat 
h i d r à u l i c a , 
ha executat 
diversos bypass 
entre ambdues 
c a n o n a d e s 
per facilitar el 
manteniment i 
reparació, i ha 
remodelat la zona 
d’accés al pont de 
la carretera així 
com la rotonda 

situada al costat de l’accés de la via del tren. Malgrat tot, les pluges 
de finals de setembre van evidenciar que caldrà alguna actuació 
o millora per tal d’evitar les inundacions que es van produir a la 
confluència entre l’avinguda de la Riera i l’avinguda Onze de 
Setembre i que van ocasionar alguns problemes de trànsit.
Millores a la via pública 
Aprofitant les obres del clavegueram, l’Ajuntament de Cubelles ha 
decidit convertir un dels carrils entre la C-31 i l’avinguda Onze de 
Setembre en una rambla de vianants paral·lela a la riera del Foix 
com una de les millores que s’executaran dintre del projecte. 
La remodelació de l’espai consisteix en l’eliminació d’un dels carrils 
de vehicles en aquest tram de la via. D’aquesta manera  s’han 
senyalitzat els dos carrils de circulació per l’espai que abans ocupava 
el que anava de la platja al centre urbà i, a partir de la mitjana de gespa 
i fins al mur del riu, s’ha construït la rambla de vianants. Aquesta està 
formada per una lloseta de formigó de color vermell terròs i disposa, 
a més d’un ampli espai per a passejar, d’un carril bici que es pretén 
enllaçar amb el del 
nou pont sobre 
el riu i que arriba 
fins a l’institut 
de secundària. 
En una segona 
fase l’Ajuntament 
té previst dotar 
aquest espai 
amb mobiliari 
urbà i un nou 
enllumenat, atès 
que actualment la 
il·luminació està 
ubicada a l’altra 
vorera del carrer.

Gràcies a la incorporació d’una responsable 
tècnica, el passat 23 d’abril es van iniciar 
els tràmits per a posar en funcionament el 
servei d’arxiu municipal. Aquests s’ocupa de 
la classificació, el tractament i la difusió de 
la documentació administrativa i històrica 
de l’Ajuntament de Cubelles. La posada 
en marxa del servei agilitzarà els tràmits 
administratius i facilitarà les consultes a 
l’arxiu històric per part dels investigadors i 
ciutadans interessats en la història local o en 
la història familiar. 
L’arxiu històric es troba ubicat a la biblioteca 
municipal, i compta amb 83 metres lineals 
de documentació que fou produïda des 
del segle XVII fins a finals del segle XX. 
De moment, l’arxiu compta amb un 
inventari de la documentació històrica, que 
es pot consultar a la biblioteca municipal. 
Actualment s’està duent a terme una 
revisió exhaustiva de la documentació, 
la reclassificació d’alguns documents i 
la substitució i adequació de les capses. 

Amb aquest treball es pretén localitzar els 
documents en mal estat de conservació per 
tal de restaurar-los; classificar cada document 
correctament per tal d’elaborar un catàleg; 
i iniciar un programa de digitalització dels 
documents més rellevants per la història 
de Cubelles, o que presentin un estat de 
conservació que no permeti la consulta del 
document original. En aquesta revisió han 
aparegut documents de rellevància, com ara 
un copiador de correspondència 
que conté documents del segle 
XVIII. 
Els investigadors podran consultar 
la documentació històrica durant 
l’horari d’obertura de l’arxiu, tot 
i que es recomana trucar abans 
per tal d’assabentar-se de les 
condicions d’accés i informar-
se sobre les últimes novetats de 
l’inventari. L’horari de consulta és 
de dilluns a divendres, de 10:00 
a 14:00 h., i els dijous de 17:00 a 

19:30 h., a l’hivern; i de dilluns a divendres 
de 10:00 a 15:00h., de juny a setembre. Per 
a realitzar les vostres consultes cal trucar al 
93 895 03 00. Per facilitar les consultes als 
investigadors, es podran realitzar també les 
demés tardes de la setmana i els dissabtes a 
l’horari d’obertura de la biblioteca. Només 
s’haurà de trucar el dia abans, durant l’horari 
de l’arxiu, i fer la reserva de la documentació 
a consultar.

El servei d’Arxiu municipal es posa en funcionament
Promoció Cultural ha impulsat la revisió del fons, la seva reclassificació i té en projecte la 
digitalització dels documents
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Les autoritats municipals passegen pels renovats Jardins Gaudí

Document manuscrit de l’arxiu municipal

El Govern municipal inaugura les obres d’ampliació del clavegueram
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Segona edició del concurs de relats breus de terror
La nit del 31 d’octubre es coneixerà el guanyador en una gala al cinema Mediterrani

La regidoria de Promoció Cultural ha obert la convocatòria de la 2ª edició del concurs de relats breus i monòlegs de terror. Fins el 25 de 
setembre els majors de 14 anys podien presentar les obres a la mateixa regidoria i un jurat qualificat les analitzarà i valorarà. Novament 
la nit dels difunts, el 31 d’octubre, serà l’escenari d’entrega de premis en una gala que tindrà lloc al cinema Mediterrani a partir de les 20h. 
Novament el Grup de Teatre Casal de Cultura faran la lectura representativa del relat guanyador. Els premis d’enguany són 200€ per l’obra 
guanyadora, 120€ pel segon relat, i 80€ pel tercer classificat.

Cedeixen un 
rellotge de paret al 
museu Charlie Rivel
Es tracta d’un regal d’uns estiuejants 
suïssos a una veïna de Cubelles, que 
ara ha decidit donar-lo a l’exposició 
dedicada a l’il·lustre pallasso

L’Exposició Permanent del pallasso Charlie Rivel 
de Cubelles ha rebut la cessió d’un rellotge per 
part d’una veïna particular. La peça, considerada 
de col·leccionista per les poques unitats que 
n’existeixen, és un rellotge de paret suís de 
grans dimensions (50x28 cm.) dedicat al fill més 
il·lustre de la vila. Va ser regalat per un matrimoni 
d’estiuejants suïssos a la propietària de l’immoble 
on passaven les vacances, qui ara ha decidit cedir-
lo a l’exposició local del pallasso. La donació queda 
recollida en l’acta que va signar-se a l’Ajuntament 
de Cubelles el passat mes de setembre i que va 
comptar amb la presència de l’Alcaldessa, Maria 
Lluïsa Romero i la regidora de Promoció Cultural, 
Prudencia Carrasco.

Un cop s’hagi peritat i incorporat a l’arxiu 
municipal, el rellotge es col·locarà a l’Exposició 
Permanent del pallasso Charlie Rivel (Plaça del 
Castell, 1) juntament amb altres objectes que ja 
s’exhibeixen, alguns d’ells també fruit de cessions 
com les realitzades per la filla de l’artista, Paulina 
Schumann.

Finalitzen les obres al Castell 
dels Marquesos d’Alfarràs
Futures actuacions preveuen remodelar
també la plaça i dotar-la d’il·luminació

La remodelació exterior del Castell dels Marquesos d’Alfarràs va donar-se 
per conclosa a finals de setembre i ja es preveu una nova fase de restauració 
interior per al 2010. Quan la instal·lació d’aigua i llum estigui enllestida, el castell 
podria acollir una sala polivalent on s’hi ubicaria un centre d’interpretació del 
gest. Una última fase de remodelació contempla que en un futur es restauri 
la plaça, amb la corresponent millora de la il·luminació, que ha d’unificar les 
figures del Castell i el campanar de l’església de Santa Maria.
Les obres de millora del pati interior, de les quadres i la construcció d’uns 
lavabos són tres punts que ja han quedat enllestits en la última remodelació 
del castell. La regidoria de Promoció Cultural treballa ara en la possibilitat 
d’arreglar la torre, malmesa per un llamp, i netejar les pintades que hi ha a la 
façana. De cara al pressupost municipal del 2010, la voluntat és poder enllestir 
la instal·lació elèctrica. 
L’actual remodelació del Castell, emmarcada en un conveni entre l’Ajuntament 
de Cubelles i la Diputació de Barcelona, va començar l’any 2005 i es preveu 
que tot l’entorn pugui estar enllestit en un termini de 2 o 3 anys.

16
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Les platges de Cubelles registren
puntes de 45.000 banyistes
La regidoria de Salut ja ha iniciat els treballs per planificar la propera campanya estival

La regidoria de Salut ha fet una valoració de la temporada de 
platges 2009, que va finalitzar el passat 30 de setembre. Fins l’11 
de setembre es va mantenir el servei diari de salvament marítim i, 
a partir d’aquesta data, Rescatadores (empresa concessionària del 
servei) va actuar els caps de setmana fins a finals de setembre. Joan 
Serra, regidor de l’àrea, destacava que la temporada ha estat positiva 
per la gran afluència de gent, tot i que lamentava profundament 
haver registrat una víctima mortal.

Tot i que la valoració definitiva, amb dades quantitatives i qualitatives, 
no es tindrà fins a finals del mes d’octubre, La regidoria destacava 
que, segons els comentaris dels professionals, ha estat un estiu 
tranquil. Els aspectes més destacables, a banda de la mort d’un 
banyista de 30 anys i un parell d’ensurts més, ha estat la reducció de 
picades de meduses i peixos aranyes i les puntes de fins a 45.000 
usuaris i usuàries de les platges del municipi. Aquest fet, a més de 
garantir una bona temporada per als comerços, bars i restaurants 
del municipis, especialment els de primera i segona línia de mar, 
també ha suposat problemes de mobilitat –RENFE i aparcament, 
bàsicament-. En general la població valorava positivament la neteja 
i les activitats que han organitzat tant la regidoria de Turisme – 
amb les activitats de l’Esplatja’t- com la de Salut – i el taller Joves 
Rescatadores-. 

Millores per a la propera temporada

La regidoria de Salut ja ha iniciat els treballs per planificar la propera 
campanya estival. Per això, i tal com es va anunciar el passat mes de 
juny, s’organitzaran reunions amb els comerciants del passeig i els 
representants de l’associació de minusvàlids de Cubelles (AMICU), 
per avaluar les millores fetes en l’accessibilitat a les nostres platges. 
Segons Serra “ens han quedat coses per fer, però anem camí 
d’aconseguir una normalitat”. 

Un altre aspecte a avaluar és l’horari del servei de vigilància, després 
que la mort d’un banyista i dos ensurts més es produïssin fora de 
la franja de cobertura (11 a 19 h.). Tot i que es segueix el patró de 
la majoria de municipis costaners de Catalunya, de cara al proper 
estiu s’està valorant incrementar el servei. El problema radica en el 
fet que aquesta ampliació suposa un canvi en el contracte existent 
i un increment pressupostari, d’un servei que té un elevat cost per 
a les arques municipals. Per això la regidoria de Salut es planteja en 
un futur fer un contracte més integrador, que a més de tenir en 
compte l’horari també contempli els vehicles, la moto aquàtica i 
altres embarcacions.

L’Ajuntament està impulsant una 
campanya d’adopció de gossos que 
pretén donar una solució als animals 
que hi ha al refugi de la Protectora 
d’Animals i Plantes del Garraf. Aquesta 
és una activitat pendent de clausura 
com a conseqüència d’una denúncia als 
Mossos d’Esquadra al no disposar dels 
permisos pertinents per dur a terme 
tals funcions, ni reunir les màximes 
garanties de salubritat i higiene per als 
animals. 

L’acció que es planteja des del Consistori 
és una jornada d’adopció pública en 
un acte que es durà a terme el 7 de 
novembre a la plaça del Mercat on 
els futurs propietaris podràn veure els 
animals i realitzar l’adopció in situ. Un 
cop formalitzada, l’animal adoptat serà 
degudament censat i se li col·locarà 
el xip identificatiu sense cost per al 
propietari del gos. La campanya, que 
duu per títol gosSOS, es reforçarà amb 
una pàgina web i accions informatives a 
través de flyers i cartells, i compta amb 
la col·laboració de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf i 
voluntaris.

A partir de l’1 d’octubre i fins el 31 

de desembre, començarà a tota la 
comarca una campanya d’esterilització 
d’animals de companyia, gats i gossos, 
tant mascles com femelles. La campanya, 
a la qual l’Ajuntament de Cubelles 
s’hi ha adherit,està patrocinada per 
la Mancomunitat Penedès – Garraf 
i compta amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. 

Aquesta campanya consisteix en la 
subvenció del 50% del cost de la 
intervenció quirúrgica realitzada en 
qualsevol de les clíniques veterinàries 
col·laboradores, en el cas de Cubelles 
es pot triar entre la clínica Canigat (C/ 
Doctor Fleming, 15), la clínica  la clínica 
Tot Gos (C/ Nou, 6) o bé el consultori 
veterinari Cubelles (C/ Rocacrespa, 
15). 

Per poder beneficiar-se de la subvenció, 
cal que l’animal estigui identificat amb 
microxip censat a l’Ajuntament, un 
tràmit que es realitza a l’OPIC. Un 
cop formalitzat el tràmit, a les oficines 
de Salut es pot passar a sol·licitar la 
subvenció. A la mateixa oficina se’ls 
lliurarà un document amb les dades 
del propietari i de l’animal i amb el qual 
hauran d’anar al veterinari que escullin.

Es posa en marxa una campanya d’adopció de gossos
Paral·lelament la Mancomunitat Penedès Garraf inicia la
campanya d’esterilització d’animals de companyia
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Un total de 127 conductors i conductores, dels 7.718 controlats en 22 
punts, han estat sancionats per superar el límit de velocitat dintre del 
terme municipal de Cubelles. Aquests són els resultats més destacables 
de la cinquena campanya europea de controls de velocitat excessiva o 
inadequada a la que la Policia Local s’ha adherit durant el mes d’agost. 
Les comprovacions s’han fet gràcies a la cessió d’un cinemòmetre pel 
Servei Català de Trànsit. 

En total s’han realitzat 22 punts de vigilància en diferents indrets 
del municipi, tant en vies cèntriques com d’accés a les diferents 
urbanitzacions, en horaris de matí i tarda. Han estat controlats un total 
de 7.718 vehicles, dels quals 674 (8,7%) circulaven a una velocitat per 
sobre del límit establert segons la via, però sense arribar als marges 
d’error establerts reglamentàriament. En total han estat 127 infractors 
(1’6%) els que han superat els límits permesos, motiu pel qual s’ha 
instruït procediment sancionador amb la sol·licitud de retirada de 
punts de l’autorització administrativa a l’organisme competent, que pot arribar a veure’s reduïda en fins a 6 punts i un mes de retirada. En 
cap cas s’ha detectat una velocitat tan excessiva com per instruir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial, que es dona 
quan es supera la velocitat genèrica de la via en més de 60 km/hora.

La campanya de control de la velocitat
acaba amb 127 sancions
Els agents han inspeccionat més de 7.700 vehicles en 22 punts del municipi

La Policia Local commemora el dia del patró del cos
Agents locals han participat en diverses activitats recentment

El passat 29 de setembre la Policia Local 
va reunir-se al complet a la comissaria per 
commemorar el dia del patró del cos policial, 
sant Miquel arcàngel. La trentena d’agents, els 
gruistes i l’inspector, acompanyats del regidor 
de Seguretat Ciutadana, Joan Rodríguez 
Serra, i l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero; 
van fer-se la tradicional foto de formació. 
A l’entrada de la prefectura també hi havia 
estacionats tota la flota de vehicles, cotxes 
patrulla, grua, ciclomotors, motocicleta i la 
novetat de l’estiu, les bicicletes. 

Via Ferrata
Dos agents del cos de Policia Local van 
organitzar una sortida de via ferrata el passat 
24 de setembre. Els agents organitzadors, 
que practiquen aquesta modalitat esportiva, 
van estar acompanyats per diversos agents 
del cos municipal de policia i Mossos 
d’Esquadra. 

La via ferrata que van cobrir va ser 
l’anomenada com La Teresina, ubicada a la 
serralada de Montserrat. La sortida es va 
iniciar a primera hora del matí, amb un primer 
punt de trobada al refugi de Santa Cecília i 

amb acabament al 
Cim de Sant Jeroni, 
de 1.841 metres, 
punt culminant de 
Montserrat, amb 
un desnivell de 
800 metres. L’èxit 
de l’experiència 
ha fet que els 
o r g a n i t z a d o r s 
planegin properes 
sortides durant el 
mes d’octubre. 

1ª Trobada de 
motos locals
El cos de la policia 
local de Tortosa va 
organitzar el passat 
26 de setembre 
la 1ª Trobada de 

Motocicletes Policials per inaugurar la seva 
nova comissaria. La convocatòria va comptar 
amb un notable èxit, ja que van participar-
hi motociclistes de les forces i cossos de 
seguretat d’àmbit estatal (Guàrdia Civil i 
Policia Nacional), d’àmbit autonòmic (Cos 
de Mossos d’Esquadra) i d’àmbit local (de 
moltes poblacions de Catalunya i també 
d’altres comunitats autònomes). També van 
participar agents de la policia andorrana. 

Un agent de la plantilla de la Policia Local 
de Cubelles va assistir amb la motocicleta 
de 600cc a la trobada que es va iniciar a 
les noves dependències de la policia local 
tortosina, des d’on es va realitzar una visita 
per la ciutat i un recorregut fins al Delta de 
l’Ebre. Finalment es van realitzar els actes de 
recepció per part de l’alcalde de la ciutat 
i es va lliurar una placa commemorativa a 
totes les unitats participants.

Record a les víctimes de l’11S

D’altra banda, un agent de la Policia Local de 
Cubelles va aprofitar el seu viatge de noces 
als Estats Units per visitar la “zona zero” del 
Wall Trade Center a Nova York. L’agent va 
dipositar un escut de pit de la Policia Local 
en una església propera al lloc on es van 
produir els atemptats de l’11-S. Es tracta 
d’un lloc emblemàtic, ja que des de llavors 
i en memòria de les víctimes s’ha creat una 
ofrena d’aquest tipus de plaques de totes 
les policies del món en el seu record.
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Plantilla de la Policia Local

Vehicle a 95 km/h a l’avinguda Onze de Setembre
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La ocupació a Cubelles durant l’estiu ha estat d’un 41%, el que 
denota un marcat descens, ja que l’any anterior va registrar-se un 58% 
d’ocupació. El descens es deu sobretot a la davallada d’estiuejants 
usuaris dels càmpings que disminueix any rere any.
Pel que fa a hostals i residències, les xifres d’ocupació s’han mantingut. 
Així i tot, un 41% d’ocupació en el global del municipi prova el pes 
que tenen les segones residències, que són les que acullen el gran 
nombre de visitants que passen a Cubelles els mesos d’estiu. 

Oficines de Turisme
Les oficines de Turisme de Cubelles han vist incrementat el nombre 
de visitants al municipi durant els mesos d’estiu. Concretament, en 
el global de les dues oficines, tant la del Castell com la de la platja, 
hi ha hagut unes 300 persones més que han demanat informació 
turística d’alguna mena respecte l’any anterior. Un 30% dels visitants 
de les oficines eren veïns de Cubelles i el 70% restant provenien 

d’altres indrets de Catalunya, la resta de l’Estat i l’estranger.
La informació que més s’ha demanat durant l’estiu ha estat la relativa 
a les festes i activitats de lleure a la vila, entre les quals destaquen 
l’Esplatja’t i la Festa Major gran i petita. Així doncs, el període de més 
afluència a les oficines d’informació ha estat del 15 de juliol al 15 
d’agost. Destaca el gran èxit dels tallers proposats per l’Ajuntament, 
ja que un total de 3.000 infants han participat en els jocs, tallers i 
propostes esportives que es feien entre setmana a la platja.

Horari d’hivern
El final de l’estiu també marca el canvi d’horari de l’oficina de 
Turisme de la plaça del Castell. Així doncs, l’horari d’atenció al 
públic al llarg de l’hivern és el següent:
De dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 17,30h a 19,30h.
Diumenges de 11 a 14h
Dilluns i festius tancat

L’Ajuntament ha rebut l’aprovació d’una 
subvenció del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de 50.000 € 
per la qual havia presentat una sol·licitud 
el passat mes de maig. La subvenció 
té per objecte finançar la redacció de 
diverses figures de planejament urbanístic i 
d’aprovació de les bases que l’han de regir, 
i en el cas de Cubelles es destinaran a la 

redacció del Pla d’Ordenament Urbanístic 
Municipal (POUM), conegut popularment 
com el Pla General. 

Actualment la revisió del POUM es troba 
en ple procés participatiu, un procés que 
s’iniciava amb la definició consensuada de 
les directrius que han de regir el model 
de municipi que es vol desenvolupar. 
Seguidament es van avaluar els temes en els 

que no hi havia consens, i s’hi va incloure un 
treball amb l’equip redactor del POUM per 
incorporar-ne els resultats. La darrera fase 
corresponia a la devolució dels resultats als 
participants en el procés participatiu, tot 
explicant com s’han integrat les qüestions 
treballades al projecte definitiu de POUM. 
Aquesta sessió va tenir lloc el passat 7 
d’octubre. 

La Direcció General d’Urbanisme ha donat el vist-i-plau al projecte 
de vivendes de protecció oficial al sector Clot del Bassó – Mota de 
Sant Pere. L’organisme autonòmic, però, ha fet variar la proposta, 
que no podrà contemplar locals per a usos comercials ja que això 
va contra la normativa vigent. Tot i això, sí que s’autoritza a ubicar a 
la planta baixa equipaments destinats a la col·lectivitat, com podrien 
ser serveis o espais de barri.

El projecte de la construcció de vivendes dotacionals en règim 
de lloguer arrenca de la legislatura passada. El Ple va aprovar el 
canvi de la qualificació urbanística del terreny i va traslladar-la a 
la Generalitat per tal que aquesta l’aprovés. El projecte, però, s’ha 
hagut de modificar per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent. Per al 
Govern municipal, aquesta construcció “és una prioritat”, tal i com 
recull el Pla de Mandat. Un cop aprovada per la Direcció General 
d’Urbanisme, cal redactar el projecte constructiu i treure’l a licitació 
pública per tal que puguin començar les obres.

L’estiu 2009 registra un descens d’ocupació
El turisme de segona residència evita una davallada major
i ajuda a consolidar les activitats d’estiu

L’Ajuntament rep 50.000 € de subvenció
per a la redacció del POUM
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques concedeix l’ajut que el Consistori havia 
sol·licitat el passat mes maig

El projecte de vivendes socials de lloguer, desencallat
Els usos comercials de la planta baixa s’han hagut
de substituir per equipament per a la col·lectivitat
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Plens municipals
Ple ordinari del 21 de setembre de 2009

DONAR COMPTE

Informacions de presidència
Decrets d’Alcaldia del 687/2009 al 835/2009.
Temes de personal

APROVATS

Concessió de compatibilitat al Sr. Antonio Porta 
Garcia amb l’exercici de l’advocacia. Aprovat per 
12 vots a favor (3 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 
2 del PPC, 1 d’ICb, 1 d’EC-FIC) i 4 abstencions 
(4 d’ICV).

Compte general del 2008. Aprovat per 8 vots a 
favor (3 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC), 4 vots en 
contra (4 d’ICV) i 4 abstencions (2 del PPC, 1 
d’ICb, 1 d’EC-FIC).
Modificació del projecte constructiu del 
pont sobre el riu Foix en el terme municipal 
de Cubelles. Aprovat per vot de qualitat de 
presidència després de l’empat en la votació. 8 
vots a favor (3 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC) i 8 
vots en contra (4 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb, 1 
d’EC-FIC).
Moció per la millora del funcionament dels 
accessos per a persones discapacitades o amb 
mobilitat reduïda als vehicles de l’empresa 
MonBus. Unanimitat.

Moció per rebutjar la construcció d’una 
incineradora de residus a Vallcarca. Unanimitat.

NO APROVATS

Moció d’EC-FIC per deixar sense efecte el 
comunicat de la regidoria d’Obres i Serveis Viaris 
que fa referència a la restitució de les plaques 
de gual del municipi. No aprovat per 8 vots en 
contra ( 3 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC), 3 vots a 
favor (2 del PPC, 1 d’EC-FIC) i 5 abstencions (4 
d’ICV, 1 d’ICb).
Moció del PPC sobre l’assistència de regidors no 
membres de la JGL. No s’aprova la urgència de 
la moció.

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local extraordinària i 
urgent del 3/07/09

APROVATS

Adjudicació definitiva del contracte de serveis 
per a la prevenció tècnica i vigilància de la salut 
per a l’Ajuntament de Cubelles a favor de MC 
Spa Sociedad de Prevención S.L.U., per import 
de 10.208,00.
Expedient de contracte menor d’obres amb 
l’empresa JORGA CONSTRUCCIONS 2008 
S.L., per la contractació de les obres d’asfaltat 
del carrer Teide (en el tram compres entre els 
carrers Begonia i Montseny) per import de 
19.987,03 €.
Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Privada de l’Auditori i l’Orquestra i l’Ajuntament 
de Cubelles  per a la cessió del dret d’interpretació 
pública de la cantata “Arión i el dofí” de Albert 
Guinovart, per import de 290,00 €. 
Certificació núm. 3 de les obres per l’execució 
del projecte de construcció del nou pont sobre 
el riu Foix corresponent al mes de gener de 2009, 
presentada per EXCOVER, S.A., per import de 
76.545,69 €.
Certificació núm.4 de les obres per l’execució 
del projecte de construcció del nou pont sobre 
el riu Foix corresponent al mes de gener de 2009, 
presentada per EXCOVER, S.A., per import de 
215.678,17 €.
Contracte menor de subministrament amb 
PIROTÈCNIA IGUAL, S.A., per al subministrament 
de material pirotècnic per al correfoc de la Festa 
Major Petita i la cercavila de la Festa Major 2009 
per import de 10.044,78 €.

Junta de Govern Local del 14/07/09

DONAR COMPTE 

La Secció Tercera de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia ha 
dictat la Sentència núm. 47/2009, segons la qual 
es desestima el recurs contenciós administratiu 
49/2006 contra la desestimació presumpta 
del recurs de reposició interposat contra la 
Resolució del Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques de 25.5.2005, d’aprovació 
definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner (DOGC 16.6.2005).
Adopció del Decret de l’Alcaldia 649/2009 
mitjançant els quals s’incoen els expedients de 
Contractació

APROVATS

Acta de la sessió ordinària del 22/06/09
Subrogació dels drets i obligacions derivades 
dels contractes menors subscrits amb Esart 
Espectacles Artístics Duran per constitució 
d’una societat limitada, a favor de l’empresa 
Management d’Espectacles Duran S.L.
Adquisició definitiva de la parcel.la R-10 del pla 
parcial del Sector Bardají-Vilanova de Cubelles, 
per tal de destinar-la a la construcció d’habitatge 
protegit.
Rectificació de l’acord relatiu als ajuts econòmics 
destinats a diverses famílies per a l’adquisició de 
llibres i material escolar pel curs 2008-2009
Contracte menor de serveis amb SERVEIS 
GRÀFICS LITOCROM PREIMPRESSIÓ, S.C.P., 
per a l’edició, impressió, composició i maquetació 
del llibre guanyador de la beca d’investigació 
sobre els 25 anys de ràdio Cubelles per import 
de 7.592,20 €.
Calendari escolar per al curs 2009 – 2010 únic 
per a les dues llars d’infants municipals.
Avantprojecte de Xarxa comarcal de camins 
pedalables proposada pel Consorci dels Colls 
i Miralpeix – Costa del Garraf i encàrrec del 
projecte al Consorci per tal que pugui aprovar 
un plec de condicions i realitzar la licitació del pla 
especial inclòs dintre del Pla d’Acció 2009.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
INARQIN per l’ampliació del contracte pels 
honoraris del projecte bàsic i executiu per 
la construcció de dues pistes de frontó al 
poliesportiu municipal de Cubelles per import 
de 5.307,93 €.
Adjudicació definitiva del contracte pel servei 
de consergeria, manteniment i neteja de 
les instal·lacions esportives municipals del 
Poliesportiu i del camp de futbol municipal “Josep 
Pons i Ventura” de Cubelles amb l’empresa Safis 
Sports S.L. per import de 390.400 €.
Rectificació de l’errada material detectada a 
l’acta de la Junta de Govern Local, de data 09 de 
juny de 2009.
Adhesió al Registre de Licitadors de la Diputació 
de Barcelona, per tal d’accedir a les dades de 
les empreses inscrites i la seva utilització com a 
Registre propi/  o complementari.
Ratificació de la proposta de la Comissió de 
seguiment de publicar el treball realitzat per el 
Sr. Joan Vidal i Urpí i Xavier Martínez i Roig pel 
treball “Els anys de la postguerra i l’auge turístic a 
Cubelles 1939-1966)” i ordenar el pagament de 
2.000,00€ pel treball presentat. 

Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa PRIMION DIGITEK S.L.U. per a 
l’adquisició de targes magnètiques per a la 
informatització de l’aplicació de les bonificacions 
sobre el rebut de la recollida d’escombraries per 
import de 3.480,00 €.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A. per l’adquisició de contenidors 
d’orgànica de 240 litres i de rebuig de 1.000 
litres per import de 20.775,73 €.
Anul·lació dels preus públics corresponents a la 
Regidoria de Festes i Tradicions. 
Preu públic de 12 euros per entrada anticipada 
i 15 euros per entrada a taquilla per a l’obra 
de Teatre de la Festa major  organitzat per la 
Regidoria de Festes i Tradicions i incloure els 
preus públics esmentats a l’annex de l’Ordenança 
Fiscal núm. 28, reguladora de la reglamentació 
general dels Preus Públics.
Preu públic de 26.-€ per a les figures de plom 
de les Gitanes proposat per Alcaldia i incloure’l a 
l’annex de l’Ordenança Fiscal núm 28, reguladora 
de la reglamentació general dels Preus públics, 
salvant l’objecció plantejada per intervenció.
Adjudicació provisional per l’alienació de la 
parcel·la K situada entre l’avinguda Onze de 
Setembre, el carrer Rafael de Casanova i el carrer 
Pau Clarís del sector residencial Les Salines de 
Cubelles, a favor de l’empresa Mercadona S.A. 
per import de 627.388,32 €.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cubelles i l’IES Cubelles per la utilització 
del pavelló del centre educatiu i el compromís 
d’atorgar una subvenció per import de 100,00€ 
a l’IES Cubelles en el pressupost de l’any 2010, 
condicionat a la previsió pressupostària en 
l’exercici 2010. 
Bases reguladores per la participació 
d’establiments per oferir degustacions de vi i 
cava per la Festa de la Verema de Cubelles.

Bases reguladores per la participació 
d’establiments per oferir tast de postres per 
la Festa de la Verema de Cubelles.
Bases reguladores per la participació 
d’establiments per oferir degustacions 
gastronòmiques per la Festa de la Verema 
de Cubelles.
Certificació  núm. 1 i final de les obres 
d’urbanització del Sector residencial Hotel 
Liga sin Nombre del municipi de Cubelles, 
corresponent al mes de gener de 2009, 
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Acords de la Junta de Govern Local
presentada per ADEC Building Factory, S.A. 
per import de 278.168,94 €.
Segon.- Aprovar les esmentades despeses 
amb càrrec a la partida 30.432.61117. 
Contracte menor de serveis amb a la 
companyia d’assegurances AON GIL Y 
CARVAJAL pel servei de l’assegurança dels 
diferents actes de la Festa Major Petita i 
Festa Major per import de 5.008,58 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
NBC Producciones S.C.P. per l’actuació del 
grup “Tiken Jah Fakoly” pel dia 22 d’agost de 
2009 dins els actes de la sisena edició de La 
Mota Festival per import de 20.590,00 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
NBC Producciones S.C.P. per l’actuació del 
grup “The Peppers Pots” pel dia 22 d’agost 
de 2009 dins els actes de la sisena edició de 
La Mota Festival per import de 4.060,00 €.
Pròrroga del contracte per la concessió de 
la gestió del servei públic de la llar d’infants 
municipal La Draga de Cubelles (del 2 
d’agost de 2009 fins l’1 d’agost de 2010) i 
la despesa total, de la pròrroga d’un any del 
contracte, de 250.897,58 €.

Junta de Govern Local extraordinària i 
urgent del 24/07/09

APROVATS

Certificació  núm. 2 per l’execució 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 de 216.321,46 €.
Certificació  núm. 2 de les obres per a la 
renovació integral de l’enllumenat de Mas Trader, 
sector I presentada per SECE, S.A. per import de 
359.349,86 €.
Aprovació definitiva del “Projecte adequació 
i reurbanització del nucli antic de Cubelles, 
que incorpora les prescripcions de l’empresa 
concessionària SOREA amb un pressupost 
d’execució per contracte de 1.149.890,04 €.
Certificació núm.5 de les obres per l’execució 
del projecte de construcció del nou pont sobre 
el riu Foix corresponent al mes de març de 2009, 
presentada per EXCOVER, S.A. per import de 
297.301,07 €.
Certificació núm. 6 de les obres per l’execució 
del projecte de construcció del nou pont sobre 
el riu Foix corresponent al mes d’abril de 2009, 
presentada per EXCOVER, S.A. per import de 
132.349,86 €.
Certificació núm. 7 de les obres per l’execució 
del projecte de construcció del nou pont sobre 
el riu Foix corresponent al mes de maig de 2009, 
presentada per EXCOVER, S.A. per import de 
112.788,52 €.
Certificació núm. 8 de les obres per l’execució 
del projecte de construcció del nou pont sobre 
el riu Foix corresponent al mes de juny de 2009, 
presentada per EXCOVER, S.A. per import de 
196.280,40 €.
Convocatòria de les bases del concurs de 
batucada Vila de Cubelles i la despesa de 525,00 
€.

Junta de Govern Local del 28/07/09

DONAR COMPTE

Adopció dels Decrets de l’Alcaldia 675/2009, 
710/2009, 717/2009, 732/2009 i 733/2009 
mitjançant els quals s’incoen els expedients de 
Contractació corresponents.
Tramesa de la Diputació de Barcelona al 
Govern Local del detall de suport econòmic als 
serveis i activitats emmarcades dins del Pla de 
Concertació Xarxa Municipis de Qualitat 2008-
2011 de l’Ajuntament de Cubelles.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 14 de juliol de 2009.
Bases que han de regir el procés selectiu de 
provisió d’una plaça d’administratiu/va vacant a la 
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament 
de Cubelles, mitjançant el sistema de concurs-
oposició, assimilat al grup de classificació C1. 
Contracte menor de serveis amb el Sr. Albert 
Guinovart Mingacho per a la realització d’un 
concert el 17 de juliol de 2009 per import 
3.499,99 €.
Ratificar la proposta del jurat d’atorgar el premi 
del Concurs del Cartell de: Esplatja’t, viu l’Estiu 
a Cubelles 2009 al Sr. Tomàs Castro Rodríguez i 
l’obligació de la despesa de 300 € pel premi.
Ratificar la proposta del jurat d’atorgar el premi 
del Concurs del Cartell  de la XXII Festa de la 
Verema 2009 al Sr. Eduardo Granados Rubio i 
l’obligació de la despesa de 300 € pel premi.
Conveni de col·laboració establert entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Cubelles per dur a terme la realització d’una 
Agenda Local pels Drets Humans al municipi.
Conveni de col·laboració establert entre 
l’Ajuntament de Cubelles i la Diputació de 
Barcelona pel desenvolupament del programa 
de suport als ajuntaments per a l’impuls de 
serveis de mediació ciutadana pel qual la 
Diputació de Barcelona es compromet a abonar 
a l’Ajuntament de Cubelles 6.000,00 €.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cubelles i el Consell Esportiu del Garraf per 
fomentar  la pràctica esportiva en edat escolar, 
per import de 9.611,00 €. 
Atorgar al CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
CUBELLES una subvenció per import de 
3.258,96 €. 
Certificació núm. 2 de les obres d’execució del 
projecte d’adequació de diferents espais verds del 
municipi de Cubelles presentada per FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA, 
per import de 86.401,43 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
ORGANIGRAMA S.L. per la contractació 
de la realització de proves psicotècniques en 
tots els procediments selectius que convoqui 
l’Ajuntament de Cubelles fins al 31 de març de 
2010 per import de 11.600,00 €.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa ALGECO CONSTRUCCIONES 
MODULARES S.A.U. pel lloguer de dos mòduls 
per al servei de salvament a les platges de 
Cubelles per import de 6.716,82 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
ESPORT6 SCCL per la contractació del 
Programa de Dinamització Esportiva per a joves 
en risc d’exclusió social pel curs 2009-2010 per 
import de 9.702,42 €.
Aprovació definitiva de la modificació del 
projecte d’urbanització de l’accés i entorn 

del poliesportiu municipal de Cubelles amb 
un pressupost d’execució per contracte d’ 
d’1.608.061,16 €.

Modificació del contracte d’obres per a 
l’execució del projecte d’urbanització de l’accés i 
entorn del Poliesportiu Municipal de Cubelles, a 
favor de l’empresa ADEC BUILDING FACTORY 
S.A. per import de 322.557,89 € com a despesa 
addicional del contracte.

Certificació  núm. 5 de les obres per l’execució 
del projecte d’urbanització de l’accés i entorn al 
poliesportiu municipal de Cubelles presentada 
per ADEC Building Factory, S.A. per import de 
192.202,37 €.

Inici de la tramitació de l’expedient del Pla 
Especial Urbanístic de la desembocadura del riu 
Foix promogut per l’Ajuntament de Cubelles 
quina redacció ha estat encarregada a Garcia 
Pastor, Arquitectes

Requerir novament a l’ ASSOCIACIÓ 
PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES 
DEL GARRAF que procedeixi a la clausura de 
l’activitat de GOSSERA que està desenvolupant 
al Sector Clot del Cementiri, Polígon 18, parcel·la 
21 sense cap llicència i/o autorització municipal.

Junta de Govern Local extraordinària i 
urgent del 7/08/09

APROVATS

Certificació l’adjudicació definitiva per l’alienació 
de la parcel·la K situada entre l’avinguda Onze de 
Setembre, el carrer Rafael de Casanova i el carrer 
Pau Clarís del sector residencial Les Salines de 
Cubelles, a favor de l’empresa Mercadona S.A. 
per import de 627.388,32 €.

Declarar el desistiment de la sol·licitud de l’inici 
del procediment de revisió d’ofici per declarar la 
nul·litat de l’acord de la JGL de 14 d’abril de 2009 
per no subsanar en termini el defecte detectat a 
la sol·licitud de referència.

Contracte menor d’obres amb l’empresa 
FUSTERIA CUBELLES S.L. per la construcció de 
44 nínxols al cementiri municipal de Cubelles 
per import de 58.000,00 €.

Adjudicació provisional del contracte per a la 
prestació del servei de cementiri de Cubelles, 
amb l’empresa Fusteria Cubelles S.L. per import 
de 120.060,00 €.

Contracte menor de serveis amb l’empresa 
SBS SIMON I BLANCO SLP, per la redacció de 
l’avantprojecte per a la xarxa d’aigües pluvials 
del barri marítim de Cubelles per import de 
6.728,00 €.

Reconeixement extrajudicial de crèdits a favor 
de les empreses o persones indicades per un 
import total de 178.157,94€ salvant l’objecció 
presentada en l’informe conjunt Secretària/
Intervenció núm. 5/09.

Contracte menor de serveis amb l’empresa 
Sinergia Value per l’assessorament i consultoria 
en el procés de revisió de la campanya Cubelles 
2020 i elaboració de la web de la campanya per 
import de 17.000,96 €.
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Opinió dels grups municipals

INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

POC NIVELL POLITIC

COMENÇA UN NOU CURS POLÍTIC

La Sra. Romero, l’Alcaldessa, ha negociat a 
esquenes dels grups de l’oposició la reubicació 

de la central tèrmica. Aquesta evidència diu molt de la manca de respecte 
del govern cap als grups de l’oposició, i encarà més, essent aquest un tema 
d’alta sensibilitat per a la ciutadania, el govern els menysprea per partida 
doble: no s’informa als seus legítims representants ni es fa cap esment de la 
qüestió en el fòrum de participació  Quin municipi vols? convocat abans de 
l’estiu perquè la ciutadania expressi com voldria Cubelles per l’any 2020.
La participació ciutadana i la col·laboració amb l’oposició, la informació (no 
la propaganda), és bàsica i fonamental en una societat democràtica. La seva 
manca és sempre un dèficit que pot causar greus perjudicis al municipi. 
La política dels fets consumats i la comunicació de les decisions preses, 
no expliquen el perquè, ni els avantatges o inconvenients, ni té en compte 
quina era la voluntat popular, com en el segle XVIII “todo para el pueblo 
pero sin el pueblo” (despotisme il·lustrat). 
Un partit polític pot buscar la noticia d’impacte social i mostrar el seu 
programa en període electoral, però l’equip de govern d’un ajuntament 
hauria d’informar dels seus projectes, la seva finalitat i les diverses possibilitats 
amb pros i contres,
Des d’ICV ens vam veure amb l’obligació d’ informar a la ciutadania en 

roda de premsa per difondre que l’Ajuntament de Cubelles té reunions 
amb ENDESA  i la Direcció General d’Energia i Mines des de fa mesos 
per negociar sobre l’ absoleta central tèrmica, reunions no comunicades a 
l’oposició ni a la comissió creada amb aquesta finalitat i formada per tots 
els grups municipals. 

El fet va sortir a la llum pública,  gràcies a la pregunta del grup parlamentari 
del PP, confirmat pel diputat d’ICV Daniel Pi, que ens va fer saber la proposta 
en ferm negociada entre Endesa i el govern de Cubelles. 

El fet que ens fa valorar aquesta situació, és el fet que el govern ha amagat 
les negociacions i ha menyspreat la comissió d’estudi que el govern va crear 
per aquest motiu. “És absurd convocar una comissió quan no hi ha cap 
novetat per explicar” diu el regidor d’Urbanisme Sr. López. Quan es tracta 
d’un material tan sensible i amb la història que a Cubelles, des de sempre, 
ens ha envoltat la tèrmica, rés és absurd senyor!!  En la reunió de juny es 
va tractar amb Fecsa de la possibilitat real d’intercanvi de terrenys amb 
l’Ajuntament de Cubelles perquè  la nova central es desplaci al costat de la 
C-32 en uns terrenys propietat de Fecsa. Això és una tonteria? No mereix 
convocar la comissió d’estudi?

Senyors i senyores del govern més informació i més transparència!

El mes de maig de 2011 tindrem eleccions municipals. Els partits 
de l’oposició acceleren la seva, poc original, campanya d’erosió 
contra el govern municipal de Cubelles. Segueixen als Plens i als 

mitjans de comunicació tractant d’introduir el dubte envers l’honorabilitat del 
govern municipal. Tot s’hi val. 
Els camarades de trinxera (PPC, ICV i Entesa) segueixen l’estratègia d’imatge 
que, de manera coordinada, escenifiquen des de l’inici de legislatura, amb 
l’objectiu que cali a l’opinió pública que aquest equip de govern és poc 
transparent i llaminer amb els diners municipals. La manca de transparència 
és un argument molt ranci, tenint en compte que Cubelles mai ha tingut una 
participació política i ciutadana tan gran. Ni governant l’Entesa amb el PPC, ni 
amb el breu govern d’ICV de només 10 mesos. Cal tenir poca vergonya per 
tractar d’acusar l’equip de govern de cobrar més del que cal, quan no és cert i 
quan alguns d’aquest grups opositors contemplaven al seu programa electoral 
dedicació exclusiva (i suposem que sous exclusius) per a tothom. No és dins 
les files del PSC a Cubelles on trobem personatges polítics obsessionats en 
viure de la política.
PPC, ICV i Entesa és obvi que treballen conjuntament. Que s’entenen molt 
bé. Que comparteixen la manera de fer, fins i tot se sent pel carrer, en sectors 
propers a ells, que seran la propera coalició de govern. De vegades pensem 
que es creuen el que diuen. Els d’ICV s’haurien de preguntar per què resten 
a l’oposició, tant a Cubelles com a Cunit, sent les alcaldesses del PSC. Potser 
és que ningú es refia de les persones que encapçalen aquests projectes 
polítics, per qualificar-los d’alguna manera. Suposo que motius hauran donat, 
i en segueixen donant. No es pot governar amb qui no en sap o amb qui 
demostra tenir una ètica política “diferent”. 

Potser algun dia donaran explicacions de per què a l’hora de formar aliances 
aquesta legislatura “ningú” no volgués pactar amb ICV. Ni tan sols els seus 
actuals aliats. Algun problema tindran. De l’activitat política del PP, suposo 
que no cal dir res. És evident que segueixen el manual del bon pepero: 
desestabilicemos que algo queda; escrit pel Rajoy i editat per l’editorial 
“Génova”. Parlar de l’Entesa és fer-los un favor polític. Prou feina tenen 
impedint que la frase lapidària: en paz descansen els sepulti políticament. 
Encara veurem moltes mogudes, moltes plataformes suposadament 
ciutadanes (no es cansen de fer sempre el mateix). Després vindran els 
pactes i les pressions perquè els tinguem en compte. Però, sens dubte, el 
resultat serà que es pactarà amb aquells partits que aportin persones amb les 
que es pugui formar un Grup de Govern, i no un Grup de Teatre. Governar 
bé per Cubelles és prioritari.
Semblen “acollonits”. Es pensaven que aquest equip de govern seria feble, poc 
treballador, breu i, és clar... S’estan posant nerviosos. Avui és notori al carrer 
que la tasca del govern es veu. Si ara tinguéssim eleccions creiem, i ells ho 
intueixen, que sortirien malparats. I, és clar, algunes amb aspiracions polítiques 
superiors a l’àmbit municipal tenen por d’exposar-se al ridícul a Cubelles.
En “petit comitè”, la cap de llista d’ICV diu que no es tornarà a presentar. 
Això ajudaria a millorar relacions, però coneixent-la, ho sento, creiem que si 
no té assegurat un altre càrrec polític per arribar a final de mes és fer volar 
coloms. 
Si treballessin més per Cubelles i menys per erosionar la imatge del govern, 
tindrien una certa credibilitat. Criticar, destruir, és fàcil. Construir plegats és un 
pèl més difícil. No tothom serveix.

Tot just acaba l’estiu i és hora  que tothom torni a l’activitat del 
dia a dia, també els polítics i les administracions públiques.

A Cubelles hem tingut un estiu com feia anys que no es recordava, amb 
molta gent a tot arreu: a les platges, als carrers, a les botigues..., també a 
les nostres festes i activitats d’estiu, que cal dir que un altre any ens hem 
superat, tan amb una bona programació i qualitat, com amb el gran èxit de 
participació. 
Però  hi ha gent que malauradament aquest estiu no l’ha passat bé a causa 
de la crisi econòmica que ens afecta, i  al nostre municipi també la vivim 
intensament.
Aquest nou curs polític que encetem, el govern de Cubelles ha de seguir 
tirant endavant el Pla de Mandat subscrit pels tres grups del consistori, 
del qual més del 50% ja s’ha executat. Ara la prioritat ha de ser buscar 
estratègies per lluitar contra la crisi a nivell municipal en la mesura que 
estigui al nostre abast; tal com pot ser el conveni aconseguit per l’equip de 
govern amb l’empresa Mercadona per instal·lar-se a Cubelles, la qual cosa 
pot reportar uns 50 llocs de treball directes.
L’altre gran objectiu ha de ser continuar amb el procés  engegat de  reforma 
del Pla General, que ens ha de permetre créixer de forma lògica, coherent 
i sostenible, i alhora poder alliberar suficient sòl per poder cobrir el dèficits 
crònics que tenim en equipaments, millorar la mobilitat, i ampliar la zona 
industrial i comercial.
Per altra banda, ens trobem en un moment crucial per Catalunya, fa més 
de tres anys que esperem la sentència del Tribunal Constitucional a causa 
del recurs interposat per  el Partit Popular contra l’estatut aprovat pel 

Parlament de Catalunya, les Corts espanyoles i referendat  pels catalans. 
Des de Convergència i Unió diem que toca esperar una vegada més, tenir 
paciència fins que es faci pública la sentència, i aleshores haurem d’actuar 
amb la fermesa i amb el seny que sempre ens ha caracteritzat.
Al mateix temps, no podem oblidar que tenim un govern central amb 
majoria del PSOE, que té dos ministres i més d’una vintena de diputats 
catalans, que ha perdut tota la credibilitat, no ha estat ni està a l’alçada 
de les circumstàncies per prendre les decisions que calen en moments 
com aquests. El govern espanyol és dèbil sense lideratge de gent ni d’idees, 
amb propostes populistes de titular fàcil que canvien d’un dia per l’altre..., 
mentrestant es va destruint ocupació i teixit productiu, situant-nos a la cua 
d’Europa com diuen estudis recents d’organismes internacionals en les 
seves previsions de sortida de la crisi.
Convergència i Unió ha fet propostes al govern de la Generalitat i al de 
Madrid per ajudar a sortir de la situació actual:
No estem d’acord en pujar els impostos, primer s’ha de racionalitzar 
la despesa i qui primer ho ha de fer és l’administració. S’ha d’incentivar 
l’economia productiva de la petita i mitjana empresa i els autònoms que 
creen riquesa. S’ha d’abaixar temporalment la cotització de les empreses a 
la Seguretat Social al mateix temps que disminuir l’ IRPF de les rentes més 
baixes, ha de suprimir-se l’ impost de donacions i de successions, l’estat ha 
d’avalar crèdits a les empreses que no destrueixin llocs de treball. Hi ha 
altres mesures que hem proposat i que creiem que s’haurien d’aplicar si 
volem sortir quan abans millor d’aquesta situació que cada dia que passa 
planteja un futur més incert.



Un cop superat l’estiu, a les platges de Cubelles hem 
pogut practicar, durant tres mesos, ioga, pilates, aerobic-

aquagim- reeducació postural, esports, jocs i tallers; també hem pogut 
gaudir o participar en regates, ballades de sardanes, tornejos de volei platja 
o d’escacs; i hi hem trobat la representació de contes i la fira d’artesania 
d’estiu. Tot plegat gràcies a unes platges amb uns accessos i serveis més 
complets i racionals i a tot un equip de neteja que ha vetllat pel bon estat 
de tots ells. És un fet, doncs, que Cubelles no viu d’esquena a la platja sinó 
que ha après a treure’n un major rèdit cada temporada. N’és una mostra el 
gran nombre de persones que hem fet de Cubelles, aquest estiu, el nostre 
punt de trobada, amb moments punta de quantes? persones a les nostres 
platges o amb l’assistència de quantes? en activitats emblemàtiques de la 
nostra Festa Major com els focs d’artifici. 
Tot i així, aquest any hem hagut de lamentar alguns accidents amb 
conseqüències catastròfiques que ens han de fer veure que cada cop 
més aspectes com la seguretat o fins i tot, anant més enllà, la convivència 
i la integració, són peces clau en poblacions com la nostra que han viscut 
creixements tan pronunciats en un temps relativament curt.
Conscients, però, que limitar el nostre turisme a la platja és quelcom 
insuficient i ha demostrat en altres experiències municipals per tots 

conegudes que pot arribar a ser fins i tot massa conflictiu, l’aposta per 
activitats reconeixedores del nostre patrimoni com les caminades pel 
municipi o el passat Festival de Música de Cubelles són una bona manera 
per a continuar situant el nostre municipi al mapa i ajudar, així, al seu impuls. 
Però no podem oblidar també la situació de deteriorament en la que es 
troben elements de gran rellevància històrica i cultural com el fortí de la 
Mota de Sant Pere o els safareigs, edificacions que defineixen la nostra 
participació en la història i que no hem sabut cuidar. Ens queda molt per 
fer, i no podem renunciar-hi, pels que volem gaudir de Cubelles i pels que 
també hi volem viure.
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Opinió dels grups municipals

LA RESTITUCIÓ DE LES PLAQUES DE GUAL… UNA INJUSTÍCIA OFICIAL!
Aquest mes de juliol passat, els veïns 
de Cubelles titulars d’una llicència de 
gual en el seu immoble, han rebut una 

comunicació de la regidoria d’Obres i Serveis Viaris en la qual se’ls notifica 
que l’Ajuntament vol procedir a la substitució de les actuals plaques de gual 
per unes de noves que incorporen un TAG.
En la mateixa comunicació se’ls convida a adquirir el nou model de placa. Per fer-
ho, el titular ho ha de sol·licitar expressament a l’Ajuntament mitjançant instància 
oficial, a la qual hi ha d’adjuntar el rebut de l’any 2009 i abonar l’autoliquidació 
de la taxa per la restitució de la placa de gual, establerta en 15,00 €. 
La substitució de totes les plaques de gual del municipi es vol fer, segons 
paraules del propi govern, per resoldre els problemes de cobrament de la 
taxa, doncs pel que es veu, sembla que hi ha titulars de llicència de gual que 
no paguen la taxa anual, i per altra banda, hi ha veïns que sense tenir llicència 
de gual, tenen una placa de gual no oficial (de ferreteria) i per tant, tampoc 
paguen la taxa anual. 
Volem deixar ben clar d’entrada que estem a favor de qualsevol sistema 
que suposi una millora en la gestió municipal i que estem d’acord en que 
cada dia s’han d’oferir més i millors serveis al ciutadà,  però en el cas que 
ens ocupa, estem convençuts que la substitució de les plaques per sí sola, 
NO ÉS LA SOLUCIÓ de cap dels problemes que es plantegen i tampoc 
s’oferirà un millor servei al ciutadà. 

L’Ajuntament obliga als qui estan al corrent de pagament de la taxa a 
sol·licitar la restitució de la placa, amb totes les molèsties que això comporta, 
i a més a més, els obliga a abonar una taxa de 15,00 €. En canvi, als qui no 
paguen, no els hi diu res, podent-se donar la paradoxa de que si ara volen 
regularitzar la seva situació i sol·liciten una llicència de gual, s’estalviaran 
els 15,00 € que ara han de pagar obligatòriament els que han complert 
sempre amb les seves obligacions tributàries, i això es una incoherència, una 
injustícia i un greuge que no es pot permetre.
L’Entesa per Cubelles va presentar una moció al Ple del mes de setembre 
per demanar que s’anul·lés l’esmentada taxa de 15,00 € i que fos  el propi 
Ajuntament qui es fes càrrec de totes les despeses que suposarà el canvi 
de les plaques, i demanava que es retornessin els 15,00 € als possibles 
titulars de llicència de gual que ja hagin abonat aquesta taxa, a la vegada que 
instava a l’Ajuntament a fer les gestions i actuacions necessàries davant  els 
propietaris de les plaques de gual no legalitzades per tal de procedir a la 
seva immediata retirada.
La moció no va tenir el recolzament necessari per tirar endavant. L’equip 
de govern, com era d’esperar, se’n va sortir com va poder sense convèncer 
ningú, i no li va donar suport. Des de l’oposició, ICV i ICb, podríem dir que 
ens van donar la raó, però, incomprensiblement, no ens va donar el vot (en 
aquests moments potser cal “no irritar al govern”, pel que pugui passar). 
Només el PPC ho va tenir clar i ens va donar suport, però no n’hi va haver 
prou. La injustícia esdevenia oficial!

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

ESPAIS DE BENVINGUDA

A VUELTAS CON EL PUENTE
¿Se acuerdan Ustedes de la Inauguración a 
bombo y platillo del famoso puente sobre 
el Rio Foix???. Como todos sabemos, dicho 

acontecimiento tuvo lugar en junio. Pues bien, miren por dónde, al Equipo 
de Gobierno se le había olvidado un “pequeño detalle”.
Estando terminado y inaugurado, ahora se nos presenta una modificación 
de Presupuesto de casi 180.000 euros, cuya dotación suplementaria fue 
aprobada en el último Pleno, por cierto, con el voto de calidad de la Sra. 
Alcaldesa por ausencia de un regidor. Saben cuál? Pues sí, el competente 
en el área de Urbanismo. Esto es, el corresponsable del Puente. Total, ¿se 
imaginan ustedes qué supone esto para las arcas municipales? La aprobación 
de más dinero en septiembre para nuestro Puente, inaugurado en junio, 
resulta política y socialmente inadmisible, tanto desde el punto de vista de 
las formas, como desde el punto de vista del fondo.
Desde el punto de vista de las formas, el Pleno aprobó la ejecución del 
Puente antes de comenzar su construcción –como mandan los cánones-. Sin 
embargo, por una serie de modificaciones en el proyecto, de las que luego 
hablaremos y que nos han costado 30 milloncitos de pesetas, no sabemos 
quién –la Alcaldesa??- autorizó esa ejecución con esas modificaciones, sin 
pasarlo a decisión del órgano soberano del Municipio, que había adoptado la 
decisión de su ejecución y tenía que adoptar las de posibles modificaciones 
que hubiera. Pues no, alguien en el Equipo de Gobierno se tomó la libertad 
de autorizar un gasto suplementario de 30 millones de pesetas. 
La modificación de los proyectos se realiza antes de la ejecución de la 

obra modificada. NO ES DE RECIBO PRESENTAR A UN PLENARIO 
MUNICIPAL UN PROYECTO MODIFICADO Y YA EJECUTADO. NO 
LES PARECE UNA INTOLERABLE TOMADURA DE PELO AL PLENO 
MUNICIPAL, EN EL QUE EN DEFINITIVA ESTÁN REPRESENTADOS 
TODOS LOS CIUDADANOS.  DICHO DE OTRA FORMA, NO LES 
PARECE UNA TOMADURA DE PELO A LA DEMOCRACIA? Era el Pleno 
el que tenía que aprobar esa modificación, pero oiga, antes de ejecutarla, no 
cuando está ejecutada e inaugurada la obra.
Desde el punto de vista del fondo, la legislación sectorial en esta materia 
permite introducir modificaciones en el proyecto inicial cuando tales 
modificaciones no hubieran podido ser previstas en dicho proyecto. Hete 
aquí que en el caso que nos ocupa se modifica el proyecto por un cambio 
de cimentación, cuando si algo debía prever de forma muy correcta el 
proyecto inicial era la cimentación de los muros más correcta; o por arreglar 
el muro del polideportivo –materia como se ve que nada tiene que ver 
con el puente y que además fue dotada en otra partida presupuestaria por 
acuerdo de Pleno-. 
En estas breves líneas no se puede recoger con la profundidad que deseamos 
toda la argumentación que nos gustaría para PONER EN EVIDENCIA el 
descalabro que estamos denunciando. Cualquier interesado en ahondar 
en datos, y únicamente en datos, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.
Vamos camino de tener un regular puente a cambio de un precio carísimo. 
Las andanzas de una nefasta gestión. 
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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
Funerària Cubelles 93 895 12 14
Protecció Civil 615 56 56 65

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


