Alcaldia

I de nou...Nadal!
Tornem a trobar-nos plenament immersos en
l’època nadalenca, amb tot el que això suposa.
Ja tenim els carrers del poble engalanats amb els
llums de Nadal, la megafonia al nucli antic i ben
aviat veurem gent carregada amunt i avall amb les
compres típiques d’aquestes dates. Aquests només
són uns de tants altres exemples que fan que ens
sentim avocats al final d’any.

“Bon Nadal i Bon Any 2009”

El Nadal també és moment de fer balanç d’un
2008 que esgota els seus últims dies abans de
donar pas a un 2009 que tots esperem que millori
l’any que deixem enrere, especialment en aquests
moments difícils per a moltes famílies.Veïns i veïnes,
amics i amigues, familiars propers i llunyans que
estan passant un moment complicat per la situació
econòmica que es pateix arreu. El Nadal ofereix la
oportunitat de fer un parèntesi per agafar forces
de cara al nou any. Per això des del Consistori
cubellenc estem posant tots els mitjans que tenim
al nostre abast per aconseguir alleugerar aquesta
situació, i ho seguirem fent en el 2009.

Res traurà però, que seguim reunint-nos amb
la família al voltant d’una taula per compartir els
menjars i les tradicions típiques del Nadal. Els àpats,
les llargues converses i l’alegria dels infants invadiran
de nou les llars de Cubelles un any més.
Des de l’Ajuntament de Cubelles, i en nom de tots
els companys i companyes de Consistori, us desitjo
que passeu un Bon Nadal i unes Bones Festes. Que
el 2009 ens arribi carregat d’il·lusió per a tots i totes,
per als més grans i, sobretot, per als més petits que
són els que acaben disfrutant amb més devoció
aquestes dates. Contagiem-nos de la seva alegria i
donem plegats la benvinguda a un any nou.
Bones Festes i Feliç 2009

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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La consellera de Salut i l’Alcaldessa de Cubelles
inauguren el nou Centre Mèdic
El nou equipament, que donarà servei a 20.000 habitants, compta amb les novetats del servei
d’odontologia, psicologia i psiquiatria
La consellera de Salut, Marina Geli, i l’Alcaldessa de Cubelles, Maria
Lluïsa Romero, van inaugurar oficialment el nou Centre d’Atenció
Primària de Salut de Cubelles. Es tracta d’un edifici de dues plantes de
1.737,6 m2 on estaran ubicats els professionals de l’Equip d’Atenció
Primària Cubelles-Cunit i els professionals d’Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva (ASSIR) que ha de donar servei a un públic potencial
de 20.000 habitants. A dia d’avui la població de Cubelles supera els
14.000 censats, però la població real és força més elevada, xifra que
s’incrementa notablement en l’època estiuenca. La construcció del
Centre de Salut de Cubelles es va iniciar l’any 2006 després que
l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, GISA, adjudiqués
les obres a la constructora Tiferca S.A. L’import total de la inversió
(obra i equipament) ha estat de 3.046.600 €.
Tot i inaugurar-se el 3 de novembre, el passat 15 d’agost, després de
diverses negociacions entre l’Ajuntament de Cubelles, la conselleria
de Salut, el Servei d’Atenció Primària Alt Penedès – Garraf de
d’Institut Català de la Salut i CatSalut, es van obrir les portes del
nou edifici, situat al carrer Mossèn Miquel Cortí s/n, i que té nou
número de telèfon (93 895 79 06). El CAP està obert de 8 a 20
h., i a partir d’aquest moment s’inicia el servei d’urgències fins a les
8h. del dia següent. Els dissabtes l’horari és de 8 a 14 h., mentre que
des de les 14 h. del dissabte fins les 8 h. de dilluns, funciona el servei
d’urgències.

Els primers mesos de funcionament
Des de l’entrada en funcionament del CAP, el 15 d’agost, fins a
l’actualitat, el centre sanitari ha anat resolent tots els detalls que
mancaven perquè l’equipament es pugui dir que està definitivament
acabat.
Alguns d’aquests detalls encara estan per resoldre de forma
definitiva. És el cas dels accessos caminant al centre sanitari. Tal i
com l’Ajuntament va traslladar a la consellera Geli i al seu equip,
l’entrada al centre de salut des de la plaça del Mercat té algunes
mancances. La majoria d’usuaris accedeixen a l’edifici a través de la
zona verda que queda a la dreta de l’accés principal, que no està
a nivell de carrer, per estalviar-se fer un recorregut innecessari de
prop de 50 metres fins al que està a nivell del carrer Mn. Miquel

Geli i Romero descobreixen la placa inaugural

2

La directora dialoga amb la consellera i l’Alcaldessa

Cortí. La consellera, acompanyada dels seus corresponents van
avaluar la situació i van agafar el compromís davant el Consistori
cubellenc d’estudiar alternatives. La regidoria de Salut també vol
resoldre les qüestions relacionades amb la mobilitat i l’accessibilitat
de les persones amb minusvalidesa.

Odontologia, la novetat
Pel que fa a la distribució de serveis mèdics dins del CAP, la planta
baixa s’ha destinat a aquelles àrees que bé pel seu funcionament
continuat o bé degut al perfil dels seus usuaris, cal que tinguin una
relació totalment directa i a nivell amb l’accés. Així, aquí trobem les
consultes dels metges de família, pediatria, odontologia, ginecologia,
infermeria, llevadores i Atenció Continuada (urgències) i els boxs
d’extraccions de sang i de reanimació, així com els professionals
administratius que informaran als usuaris i tramitaran les gestions
sanitàries que siguin necessàries.
Al cantó dret del vestíbul, corresponent a la part de l’edifici a un sol
nivell, s’hi disposa l’àrea polivalent (odontologia i ginecologia, entre
d’altres), l’àrea de pediatria i part de l’àrea administrativa (arxiu i
despatx d’administració). La zona de pediatria, en ser una àrea amb
afluència de nens petits, mares amb nadons, dones embarassades
i altres persones amb mobilitat reduïda, cal que estiguin molt a la
vora de l’accés i amb unes condicions de confort, visuals i llum molt
bones. Per tant, la sala d’espera de l’àrea de pediatria té unes vistes
directament a l’exterior a través d’una zona de porxo que mira als
camps propers del Molí de la Palma i, a la vegada, controla l’entrada
directa de llum de ponent. A l’esquerra del vestíbul principal, dividida
per un pati interior, la zona d’escales, ascensor i els lavabos, hi ha
l’àrea d’atenció continuada i la de medicina general. El pati permet
disposar en un mateix nivell de dues unitats que comparteixen les
condicions de ventilació i il·luminació, però que estan separades per
garantir la privacitat dels usuaris que hi ha en cadascuna d’elles. La
sala d’espera de l’àrea d’atenció continuada s’organitza paral·lela al
cantó llarg del pati de manera que és una zona permanentment
il·luminada naturalment. Així, les sales de consulta i boxs tenen una
relació directa a l’exterior. Des de la recepció es controla l’accés a
aquesta àrea.

Cubelles dossier

Representants municipals amb la consellera Geli i la delegada del Govern

Psicologia i psiquiatria, especialitats prioritàries
Per contra, la primera planta s’ha destinat totalment a aquelles
àrees que tenen un funcionament menys constant. En aquest espai
hi ha els despatxos de treball social, la sala d’educació sanitària, els
despatxos de la direcció de l’equip i altres dependències com són la
biblioteca, sales de reunions, dormitoris pels professionals de guàrdia
i altres departaments. A més es compta amb despatxos destinats
a professionals en el tractament de malalties mentals, psicologia i
psiquiatria, un aspecte en el que va incidir la consellera de Salut
com un dels grans avenços prioritaris de la sanitat catalana. La zona
d’àmbit restringit del personal sanitari s’organitza al voltant del
pati, de manera que tant els vestidors del personal sanitari com el
passadís d’accés a l’àrea administrativa principal i les instal·lacions de
fred i calor ventilen i s’il·luminen a través del pati i a una prolongació
tranversal en forma de terrassa. La resta de dependències donen
directament a l’exterior. Per un altre cantó l’àrea d’educació sanitària
a través de la sala d’educació sanitària està orientada a sud i amb
visuals directament sobre la vila i el campanar de l’església de Santa
Maria.

Les valoracions
L’equip sanitari del CAP Cubelles, amb la seva directora al capdavant,
la doctora Cristina Gallardo, també van participar de la inauguració
oficial del centre sanitari. Precisament, la responsable mèdica va
explicar que “hem crescut com a equip sanitari, però teníem el
problema de l’espai físic i de l’entorn, que feia que molts cops els

projectes que teníem quedessin sobre la taula”. El nou CAP “ha
estat obrir la possibilitat a tot el que l’equip volia engegar”. En la
mateixa línia es va manifestar la consellera de Salut, Marina Geli,
en dir que l’equipament “està sobre dimensionat sobre la població
actual i futura”. Entre els nous serveis, Geli va destacar la presència
“del servei de dentista, que ens permetrà l’any vinent començar
a tractar les càries dels infants” i la incorporació “d’un metge de
família i un pediatra nous”, a més de “posar un despatx de psicòleg
i psiquiatra”. La consellera va qualificar l’edifici de “magnífic, gran i
adequat als requeriments que necessitàvem” i que acaba amb “una
reivindicació de molts anys del municipi de Cubelles”.
L’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, va destacar el fet
que “després de molts anys tenim un CAP en condicions”, apuntant
que es tracta d’una “vella reivindicació del municipi des de fa molts
anys”. A més de solucionar el col·lapse de l’anterior CAP, sobretot
en els que es produïen en èpoques estivals, “el nou centre permetrà
treballar als professionals de la sanitat en unes condicions molt més
dignes”. Sobre el col·lapse de les antigues dependències i el seu
futur va parlar el regidor de Salut, Joan Andreu Rodríguez i Serra.
“L’equipament anterior era petit i havia quedat obsolet”, alhora que
anuncia que el “seu futur està per decidir, però podria ser un espai
alternatiu a l’Ajuntament mentre es facin les obres d’ampliació de
la Casa de la Vila”. Sobre els nous serveis mèdics, Rodríguez i Serra
va destacar que “hi haurà poques coses a derivar i es podrà fer amb
garanties una primera atenció i diagnosi” . A això cal afegir “més
material per al facultatiu i una sensació de ser més ben tractat per
part del malalt”.
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El Consistori aprova un pressupost
amb 5 milions d’euros d’inversió
L’Equip de Govern anuncia la creació de la Comissió Especial de Seguiment permanent en
matèria econòmica i de l’Oficina de Control i Gestió Pressupostari
L’Ajuntament de Cubelles va aprovar, amb
els vots favorables del govern i els contraris
de l’oposició, els pressupostos municipals
per a l’exercici 2009 amb uns ingressos
i despeses ajustats de 19.477.685,00 €.
Per primera vegada en el que portem de
segle XXI, el principal document econòmic
municipal es va portar a aprovació dintre
del darrer trimestre de l’exercici anterior.
Aquest fet, que compleix el compromís
del Govern d’aprovar-los abans de finalitzar
l’exercici 2008, va ser destacat per la majoria
dels grups de govern i oposició com a
“històric”.
Del debat pressupostari, que el regidor

d’Hisenda, Xavier Grau, va portar en
representació del Govern, destaca l’anunci
de la convocatòria, el proper gener, de la
comissió especial de comptes, amb l’objectiu
“de tancar els anys 2006 i 2007 abans de la
data legalment establerta, el 30 de març”.
A més, Grau va anunciar el compromís de
“crear una comissió especial de seguiment
permanent en l’àmbit econòmic” i
l’obertura d’una “oficina de control i gestió
pressupostària”.

74,41%, situant-se en els 5 milions d’€
(veure quadre adjunt), la majoria finançades
mitjançant un crèdit de 4,2 milions d’€
que es preveu sol·licitar. El Consistori
cubellenc pot recórrer a aquesta opció per
finançar les inversions -els municipis també
poden fer-ho a través de subvencions i
contribucions especials- perquè el seu
nivell d’endeutament és molt baix, i amb la
sol·licitud d’aquest crèdit arribarà a un 55%
(el màxim legal és el 110%).

El 19,4 milions d’€ representen un increment
del 10,73% respecte al pressupost 2008.
Una pujada especialment notable en el
capítol d’inversions reals, que creix un

A més, la inversió “creixerà fins als 7,5
milions d’€, gràcies al fons d’inversió de
Madrid, i l’incorporació d’uns 2 milions més
que esperem disposar amb el romanent
de tresoreria”, quantitat que es podria
incorporar a finals del primer trimestre del
proper exercici. En quant a la subvenció
del govern central, el Consistori estudiarà
aquelles actuacions, que han de generar
ocupació, que serveixin per tirar endavant
projectes que han quedat descartats en la
redacció del pressupost 2009 per manca
de disponibilitat econòmica (veure més
informació a la pàg. 8).
Dins la voluntat de contenció de la despesa
corrent, anunciada per Grau a l’audiència
pública i al ple, la més important està en
les despeses de béns corrents i serveis
(-15,12%), si bé s’incrementa lleugerament la
de personal (6,09%). Pel que fa als ingressos,
es produeix una disminució en quant als
impostos directes (-6,33%) i indirectes
(-34,40%), mentre que s’incrementen els
provinents per taxes i altres ingressos (41%),
transferències corrents (7,51%), ingressos
patrimonials (122,79 %) i passius financers
(80,84%).

Gràfics dels ingressos i despeses previstos al 2009
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En el capítol d’inversions, el Govern municipal
aposta per solucionar els problemes
de la xarxa d’aigües pluvials que pateix
històricament el sector marítim de Cubelles
(1,6 milions d’€) i la remodelació de la Casa
de la Vila (1 milions d’€). Finalment, altres
projectes destacats són l’execució del Pla
Especial de la Desembocadura del riu Foix
(305.000 €), un projecte que compta amb
el suport del PUOSC (200.000 €), les obres
de reurbanització del municipi (550.000 €), la
reconstrucció dels frontons del Poliesportiu

Cubelles Informa
(186.000 €), el projecte d’habitatge social
(100.000 €) i les inversions en l’enllumenat
(200.000 €).
El titular d’Hisenda, que va destacar “el nou
model de gestió econòmica, amb un treball
del conjunt de regidories i els grups polítics”,
va reconèixer que el document no compleix
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, si bé
“tenim tres mesos per presentar un pla
econòmic financer per corregir aquesta
situació, que és comú a molts ajuntaments
i que, en el nostre cas, ve reforçat per la
incorporació del romanent de tresoreria del
2007”. Finalment, Grau va agrair “el to de la
majoria d’intervencions” dels representants
polítics de l’oposició, entenent que “entre
tots hi ha la voluntat d’obrir una nova via”,
alhora que agraïa públicament “l’esforç de
tothom, especialment de l’equip tècnic
econòmic de l’Ajuntament”.
En el procés d’elaboració del pressupost,
el Govern ha celebrat “tres reunions amb
l’oposició”, si bé el regidor reconeix que “es
podien haver fet més, tot i que calia complir
el compromís de tancar-ho en el tercer
trimestre de l’any”. Així mateix, totes les
regidories municipals han realitzat les seves
previsions d’ingressos i despeses en base a
les seves obligacions de serveis i projectes
per a elaborar la proposta final.

L’audiència pública
L’Equip de Govern va presentar les línies
polítiques que regeixen el pressupost de la
Corporació per al proper exercici del 2009
al llarg d’una Audiència Pública celebrada el
passat 29 d’octubre al cinema Mediterrani,
la quarta sessió d’aquest tipus en la present
legislatura. Seguint amb l’establert a l’article a
l’article 21 del Reglament de Participació de
Cubelles, l’audiència va donar l’oportunitat
d’explicar els projectes i les intencions del
Govern municipal i de recollir els dubtes,
queixes i suggeriments que van expressar
els ciutadans del municipi a títol individual
o bé en representació d’una associació o
entitat.
De la gestió pressupostària, els ponents
de l’audiència van destacar la millora de la
recaptació, gràcies al traspàs a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona. A més, s’espera aconseguir
més ingressos a través de noves fonts de
finançament que ofereix aquest organisme
provincial, com els crèdits tous per tirar
endavant iniciatives i projectes a un preu
més assequible que els que concedeixen les
entitats financeres..

Descripció

Anualitat 2009

PROJECTE RÀDIO CUBELLES

20.000,00

RENOVACIÓ TÈCNICA RÀDIO CUBELLES

10.000,00

PLA ESPECIAL DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX

305.000,00

CONTENIDORS

30.000,00

ADEQUACIÓ SOLARS MUNICIPALS

45.000,00

ZONES VERDES

60.000,00

EXPROPIACIONS

600.000,00

OBRES CONSTRUCCIO NOU AJUNTAMENT

1.000.000,00

OBRES XARXA PLUVIALS SECTOR MARÍTIM

1.640.000,00

PROJECTE HABITATGE SOCIAL

100.000,00

OBRES PLA REURBANITZACIÓ MUNICIPI

550.000,00

INVERSIONS ENLLUMENAT

200.000,00

ARRANJAMENT VIA PUBLICA

90.000,00

SENYALITZACIO CARRERS MUNICIPI

40.000,00

MOBILIARI URBÀ

45.000,00

UTILS BRIGADA

10.000,00

REPOSICIÓ PER COL.LISIONS

12.000,00

REDACCIO PROJECTES

40.000,00

SENYALITZACIO BANDES SONORES

17.000,00

OBRES CEMENTIRI

60.000,00

MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MOBILIARI URBA
TOTAL INVERSIONS

186.000,00
20.000,00
5.080.000,00

Imatge de la audiència pública
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Un Nadal carregat d’actes
Les regidories d’Infància i Joventut i Festes i Tradicions han organitzat tallers, jocs, espectacles i
concerts al llarg de les festes nadalenques
Novament el Nadal arriba carregat d’actes a Cubelles. Des del dia
19 de desembre i fins passat Reis s’han programat activitats diverses
i variades adreçades a tot tipus de públic infantil, jove i adult.
La principal novetat la presenta la regidoria d’Infància i Joventut,
que ha programat l’Espai de joc i relació, dirigit a nens i nenes
d’entre 2 i 10 anys. A més de tallers i jocs, i d’acord amb l’Associació
d’Hostaleria i Comerç de Cubelles, aquesta activitat permetrà que
els pares puguin dedicar el temps en què els infants estan al taller a
fer les seves compres nadalenques als establiments associats. També
amb l’Associació, i dirigit a un públic entre 10 i 17 anys, la regidoria ha
programat el joc Busca l’anomalia, en què els participants hauran de
trobar allò que desentona dels aparadors nadalencs dels comerços
associats.
Pel al públic infantil, a més, es pot gaudir aquest Nadal de titelles
i teatre infantil (veure programa adjunt), a més de la tradicional
cavalcada de Ses Majestat els Reis Mags d’Orient i la corresponent
visita del patge reial. Aquesta activitat, que també està organitzada
conjuntament amb l’Associació d’Hostaleria i Comerç, tindrà lloc al

Centre Social els dies 3 i 5 de gener, de 10:30 a 12:30 h. i de 17:30
a 19:30 h. El dia 5 de gener, a la tarda, la recollida de les cartes reials
començarà a les 16:30 i finalitzarà una hora abans que arrenqui la
rua reial, a les 18 h.
Per als majors de 12 anys, s’han organitzat tallers de fimo, un
material similar al fang i que permet fer bijuteria i articles de regal;
de tractament de la roba de feltre i de creació de malabras (veure
programa). Finalment, els adults poden gaudir d’una nova edició del
Poema de Nadal, a càrrec del Grup de Teatre del Casal de Cultura,
i de dos concerts de Nadal, un a càrrec del centenari Cor l’Espiga i
l’altre sobre nadales medievals catalanes.

Sonorització nadalenca
Per segon any consecutiu, i dins la col·laboració amb l’Associació
d’Hostaleria i Comerç, la regidoria de Festes i Tradicions ha instal·lat
megafonia als principals carrers del nucli antic i de l’entorn del
passeig de Vilanova. L’objectiu és animar amb música nadalenca els
clients de les botigues ubicades al centre urbà.

Programa d’actes
Activitats infantils

Activitats per a tots els
públics

ESPAI DE JOC I RELACIÓ
23, 29, 30 de desembre i 2 de gener de
16:30 a 20:30h., al Centre Social

Lectura de Nadal
20 de desembre, a les 20 h., a l’església
Santa Maria. A càrrec del Grup de Teatre
del Casal de Cultura

JOC “BUSCA L’ANOMALIA”
Del 19 al 29 de desembre, pels carrers de
Cubelles
TITELLES: “La nit de Nadal” amb
Guinyol Didó
Dilluns 22 de desembre a les 18h. al
Cinema Mediterrani.
TEATRE INFANTIL: “Un Nadal...
com cal!!” amb la Companyia de
teatre La Roda
Dissabte 27 de desembre a les 18h. al
Centre Social.
CAVALCADA DE REIS
5 de gener a les 19h., al c/ Sant Antoni
arribada de SS. MM. els Reis Mags
d’Orient.

Activitats juvenils
(majors de 12 anys)
Taller de fimo (I)
22 de desembre, 17 a 21h.
Fes els teus jocs malabars!
23 de desembre, 17 a 21h.
Taller de fimo (II)- Muntatge de
peces
29 de desembre, 17a
21h.
Taller de feltre!
30 de desembre, 17a
21h.
Inscripcions a l’Espai Jove
o per e-mail (joventut@
cubelles.org).
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Concert de Nadal
21 de desembre, a les 19 h., a l’església
Santa Maria. A càrrec del Cor L’Espiga de
Cubelles
Concert
de
Nadal
“Nadales
medievals catalanes”
28 de desembre, a les 18 h., a l’església
Santa Maria
Amb Rosa Mateu, soprano, Lídia Viñes,
violí, Nabí Cabestany, violoncel i Joan
Carles Martínez, guitarra i arranjaments.
Patrocinat per l’Obra Social de Caixa
Terrassa.

Cubelles pregunta

Antoni Pineda- Jutge de Pau de Cubelles
“Jo ja he complert una etapa com a jutge de pau”

Perfil
Antoni Pineda i Gavaldà (Cubelles, 1930) ha estat el Jutge de Pau des dels anys 90, però de sempre
ha estat molt lligat a Cubelles en totes les vessants. Cofundador de diverses entitats cubellenques,
com el Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell, i membre de moltes altres de tipus social i cultural,
molts cubellencs i cubellenques coneixen la seva prolífica trajectòria literària, especialment centrada
en la recerca local, en la qual és autor o coautor de més d’una vintena d’obres. Va convertir l’afició a
la fotografia en el seu ofici durant molts anys i a organitzar diverses exposicions de fotografies a la
nostra vila. L’any 1996 va ser nomenat per l’Ajuntament de Cubelles fill predilecte del municipi, per la
seva tasca de cronista gràfic de la vila durant més de 40 anys.

Per què renuncia al càrrec?
Crec que jo ja he complert una etapa com
a jutge de pau. Esperaré a que trobin un nou
jutge, farem el traspàs de responsabilitats i
passaré a dedicar més temps a la família i a
tot allò que encara em neguiteja. Sempre he
col·laborat en tot el que se m’ha demanat
perquè per mi el primer de tot sempre és el
poble, primer Cubelles sense mirar de quin
color era qui m’ho demanava.

Com arriba al càrrec de jutge de pau?
Dos dels jutges anteriors van proposar-me
i avalar-me per al càrrec de jutge de pau
de Cubelles a finals dels anys 80, cosa que
jo mai havia demanat. Als anys 90 em van
proposar com a jutge de pau suplent i vaig
acceptar. De l’abril de 1991 al gener de 1992
per llarga malaltia del jutge titular vaig cobrir
la plaça, i des de llavors fins el 2001 també
vaig anar substituint al jutge titular; i fins ara
jo he desenvolupat aquesta tasca.

Tots aquests
ininterrompuda?

anys

de

manera

No. Es pot dir que el 1997 renuncio al
càrrec perquè vaig creure més oportú que
el titular ho necessitava més que jo, ja que
ell vivia sol i li servia de distracció. Ara ja no
es pot parlar de distracció, és una obligació
en tota regla. Cubelles el 1990 tenia 2.980
habitants, i ara ja rondem els 14.000

Hi ha més feina a l’estiu que a l’hivern?
La feina és constant tot l’any. Els qui no estan
empadronats al municipi també requereixen
els serveis del jutjat, i la plantilla és tan justa
que cal fer molts quilòmetres diàriament per
fer arribar les citacions i altres documents a
totes les urbanitzacions de Cubelles.

Quines són les atribucions del jutge de
pau?
El jutge de pau és responsable del jutjat i del
registre civil. També s’encarrega de celebrar
els matrimonis civils i deleguem per què
els faci l’Administració local. També es fan
conciliacions, judicis de faltes i les seves
corresponents sentències...

Es segueixen fent conciliacions a dia
d’avui?
Les conciliacions no són com eren abans,
sinó que s’han transformat en conciliacions
civils, que són un tipus de procediment civil
en què dues parts volen arribar a un acord
previ a la demanda civil. Les de fa uns anys
són el que ara és la mediació, que es fa des
de l’Ajuntament, un procediment que no és
judicial a través d’un mediador extern.

Molta gent el recorda perquè vostè ha
estat qui els ha casat...
Jo em sento orgullós d’això. Tinc un estil
particular de celebrar les bodes, ja que faig
servir sempre un guió que vaig escriure fa
anys. Moltes parelles diuen que no volen
gaires parlaments, però després de la
cerimònia tothom en surt molt content,
especialment les dones.

També hauran canviat molt les bodes
d’ara amb les que feia en els seus inicis...
Ara hi ha casaments de tota classe. Pots
trobar-te amb parelles estrangeres que no
surten del jutjat i no entens perquè. Després
et diuen que esperen que els portin una
ampolla de champagne perquè si no beuen
abans de sortir al carrer tindran mala sort.
O et trobes amb algú que no hauria ni de
venir, que es presenten en gairebé pantalons
curts. També hi ha el qui erròniament et
diu que es casa pel civil i no per l’església
perquè creu que és més fàcil divorciar-se...

Totes aquestes experiències són per fer-ne
un llibre!

Quina és la funció que fa el registre civil
a nivell històric?
És una mica el cervell del poble, hi ha
reflectits tots els naixements, matrimonis i
defuncions. Precisament estic elaborant un
treball d’estudi i anàlisi de tots els matrimonis
a Cubelles des de 1870 fins ara per poder
veure la tendència migratòria que tinc força
encaminat i crec que podré presentar l’any
vinent.

Quin és el futur del jutjat de pau?
Seguirà sent un servei. El futur no és negre
però sí complicat i, a més, la crisi actual
agreujarà els problemes. A tot això cal
sumar-hi que al jutjat de Cubelles hi calen
més mitjans. És en aquest sentit que he
adreçat una carta al Col·lectiu de Jutges de
Catalunya informant de la meva renúncia i
explicant queixes que tenim els jutges de
pau.

I quines conclusions ha extret de moment
de l’estudi?
És curiós veure el percentatge de persones
que van casar-se a Cubelles entre 1870 i
1900 que no eren fills de Cubelles. I els
que sí hi havia nascut, eren de primera o
segona generació, ja que els seus pares o
avis havien migrat de zones de l’interior. Per
això és difícil trobar un cognom a Cubelles
anterior a 1820.

Amb què es queda d’aquesta etapa?
Amb la gent. Agraeixo a totes aquelles
persones que han treballat amb mi durant
tots aquests anys. Gent jove molt preparada
i que treballa amb molta il·lusió i que, de
ben segur, tiraran endavant el jutjat amb
molta empenta.
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El Fons d’Inversió Local per a l’Ocupació destinarà
2,2 milions d’euros per executar obres
El Govern municipal té fins el 24 de gener per decidir quins projectes presenta a la subvenció
L’Ajuntament de Cubelles rebrà un màxim de 2.260.671 € del Fons
d’Inversió Local per a l’Ocupació que ha creat el Govern central,
i que suposarà una inversió en els municipis de 8.000 milions d’€.
Aquests fons tenen la intenció de reactivar l’ocupació mitjançant
l’execució d’obres que no estiguin pressupostades per al 2009 i que
han de licitar-se en el termini màxim d’un mes des de la concessió.
A més, cal que les obres es portin a terme durant el proper any i
siguin justificades dintre del primer trimestre del 2010.

comunicació. El fons està destinat a finançar inversions en projectes
i obres municipals de nova planificació i d’execució immediata,
especialment generadores d’ocupació, amb el que s’esperen crear
uns 20.000 nous llocs de treball a tota Espanya. Per això una de
les condicions és que els ajuntaments abonin les certificacions de
les obres en el termini màxim de 30 dies, de tal manera que els
contractistes puguin pagar els salaris del personal puntualment.

Aquests 2,2 milions d’€ és la quantitat que
l’executiu espanyol ha designat al nostre municipis
i que, en aquests moments, el Govern municipal
està estudiant en quins projectes invertir-los, si bé
estaran centrats en infraestructures, zones verdes
i estalvi energètic. El problema és que el termini
per presentar els projectes subvencionables expira
el 24 de gener, per la qual cosa el Consistori
cubellenc haurà de decidir quin (o quins) projecte
presenta a la convocatòria. Cal tenir en compte
que han d’estar relacionats amb una de les 10
categories que estableix el real decret com a
subvencionables, i que estan relacionats amb la
inversió en entorns i espais públics, serveis bàsics
de sanejament, enllumenat i telecomunicacions,
rehabilitació o millora d’edificis i equipaments
socials, sanitaris...
El Fons d’Inversió Local per a l’Ocupació es va
presentar el passat 2 de desembre, mitjançant la
compareixença de la ministra d’administracions
públiques, Elena Salgado, davant els mitjans de

Casa de la Vila

El Ministeri de Foment construirà una subestació
elèctrica a Cubelles
La inversió, de 4,5 milions, beneficiarà el tram entre Sant Vicenç i Vilanova i garantirà el servei
d’energia als trens
L’Adif (Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries), l’entitat pública empresarial
que depèn del Ministeri de Foment, ha posat
a licitació el contracte d’obres per construir
una subestació elèctrica a Cubelles que
donarà servei al tram de ferrocarril situat
entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. La
subestació permetrà garantir el correcte
subministrament d’energia elèctrica per a la
circulació dels trens, i per als sistemes de
senyalització i seguretat. Aquesta actuació,
pressupostada en 4.533.192 euros, pertany
al pla d’inversions de l’Adif per millorar
el servei de rodalies de Barcelona. La
subestació estarà situada a l’altura del punt
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quilomètric 629/300, al terme municipal de
Cubelles. La instal·lació estarà formada per
una planta rectangular de 41,50 metres de
llarg per 16,50 d’ample, i una superfície total
ocupada de 611 m2.
La subestació rep l’energia procedent de
les empreses subministradores, i l’ha de
transformar, rectificar i distribuir com a
corrent continu a les catenàries. D’altra
banda, aquesta instal·lació també pot donar
tensió als senyals i a altres sistemes de
gestió del trànsit ferroviari, motiu pel qual és
un dispositiu essencial per al funcionament
del servei de trens. El control de la

subestació es farà a través del Centre de
Telecomandament d’Energia de Barcelona;
aquest centre podrà detectar qualsevol
defecte en el funcionament de la instal·lació,
a més de poder operar a distància. Aquest
fet permetrà oferir una ràpida resposta en
cas d’avaria, perquè no caldrà desplaçar-se a
la subestació per solucionar les incidències.
El Telecomandament d’Energia de Barcelona
controla i regula, a través de sistemes
informàtics, més de 40 subestacions
elèctriques situades a les províncies de
Barcelona, Tarragona i Girona.

Cubelles batega

L’Ajuntament i el Síndic de Greuges impulsen la
defensa dels drets en l’àmbit local
El Consistori i El Defensor de les Persones signen un conveni de col·laboració per donar
celeritat a la tramitació de les queixes dels veïns i veïnes de Cubelles
L’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, i el Síndic de Greuges
de Catalunya, Rafael Ribó, van signar el passat 17 de desembre el
conveni de col·laboració entre les dues institucions per tal d’oferir
una millor atenció als ciutadans de Cubelles en la defensa dels seus
drets en l’àmbit local. El conveni, que té una vigència de dos anys i es
prorrogarà de manera automàtica per períodes successius de dues
anualitats, estableix que el Síndic haurà d’oferir a l’Ajuntament una
supervisió singularitzada de la seva actuació.

Aquesta actuació es concretarà, d’una banda, en la tramesa a
l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes
gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes
provinents de persones i entitats de Cubelles que s’hagin atès des
del Síndic. A més, també podrà proposar que s’iniciï un procediment
de mediació que faciliti una resolució positiva i ràpida de les queixes,
sempre a petició conjunta dels interessats i de l’Ajuntament. D’altra
banda, el Síndic també podrà assistir a un plenari municipal per
exposar i debatre l’informe esmentat. Per Maria Lluïsa Romero
la posada en marxa d’aquest conveni suposarà “respondre les
instàncies amb més rapidesa” per poder donar un millor servei
a la ciutadania i “suposa un pas més per impulsar la participació
ciutadana al municipi”.

Eina democràtica

El Síndic, Rafael Ribó, signa el conveni amb l’Alcaldessa

Les dues institucions acorden també donar la màxima celeritat
a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin a
competències municipals. Els veïns o entitats que ho sol·licitin
prèviament podran entrevistar-se amb els assessors del Síndic que
visitin el municipi en un dels despatxos del CSIDE. Pel Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, “aquesta és una manera de fer democràcia
que servirà perquè la gent tingui tot el dret i totes les facilitats per
plantejar els seus problemes, dubtes i queixes”. A més, considerava
que “Cubelles és un exemple i un model pioner en el foment de la
participació ciutadana”.

Una setmana per pensar en la solidaritat
La regidoria canvia el concepte de la festa i allarga el programa a 5 dies,
creant la 1a Setmana de la Cooperació
La Fira de la Solidaritat i el Comerç Just ha
celebrat la cinquena edició. Enguany enlloc
de concentrar-se en un dia s’ha apostat per
organitzar activitats durant tota la setmana,
en el que ha estat la primera Setmana de
la Cooperació. Del 15 al 20 de desembre
s’han realitzat exposicions, projeccions,
tallers, concerts i molts més actes per
commemorar la data més solidària del
calendari municipal.
Novament però, va ser la celebració de
la Fira de la Solidaritat i el Comerç Just,
el 20 de desembre, va ser l’acte central
de la setmana solidària. La presència de
la consellera d’Acció Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, en la inauguració de la fira
més participativa – una vintena d’expositors
entre entitats i ONG- va posar un excel·lent
punt i final a la primera setmana dedicada a
la cooperació local.

Inauguració de la Setmana de la Solidaritat
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Els comerciants rebran subvencions per
dur els seus residus a la Deixalleria Municipal
La mesura s’aplicarà a partir de l’any vinent amb caràcter retroactiu des de l’any 2007
Els comerciants de Cubelles es veuran
beneficiats d’unes subvencions per dur
regularment els residus que generin a la
Deixalleria Municipal (Av. Onze de Setembre
cantonada C/Clot del Bassó). Aquest era
un compromís al que havien arribat els
comerciants amb l’Ajuntament. Joan Besòs,
regidor de Dinamització Econòmica i
Comerç, ha impulsat la creació d’unes bases
per beneficiar-se de les subvencions, ja que
jurídicament no era viable incloure-ho en
les ordenances municipals d’enguany. Si l’any
vinent no es modifiquen les ordenances,
les bases de la subvenció preveuen que
aquestes seguiran vigents.

Subvencions retroactives

Aquestes subvencions van ser aprovades

per Junta de Govern Local i són de caràcter
retroactiu, és a dir, que aquells comerços
que presentin els resguards conforme
han dipositat regularment els residus a la
Deixalleria Municipal des de l’any 2007 o
posteriors podran beneficiar-se’n.
El pagament s’efectuarà entre els mesos de
novembre i desembre de l’any vinent, ja que
el tancament de sol·licituds es farà el mes
d’octubre i cal liquidar els imports abans de
finalitzar l’exercici, doncs aquest concepte
imputa al pressupost del 2009. Per aquest
motiu el nou pressupost de la Corporació
per a l’any vinent inclou una partida per fer
front al pagament d’aquestes subvencions
als comerciants usuaris de la deixalleria.

Deixalleria Municipal

La regidoria de Dinamització Econòmica
i Comerç trasllada les seves dependències
La nova ubicació és al Pg. Narcís Bardají, 12, antiga oficina de recaptació, on també
s’hi ha desplaçat l’atenció al públic dels serveis de l’OMIC i el SOLC
Una de les voluntats de la regidoria de Dinamització Econòmica i Comerç era la centralització dels serveis que s’ofereixen en una mateixa
oficina. Amb aquest objectiu les dependències i el personal de la regidoria s’ha traslladat des dels Serveis Tècnics Municipals situats al C/
Joan XXIII,XX; al passeig Narcís Bardají,12; l’antiga seu de l’oficina de recaptació abans de traspassar-se aquestes funcions a la Diputació
de Barcelona.
Les noves dependències de la regidoria centralitzen tots els
serveis que s’ofereixen, com l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) i el Servei d’Orientació Laboral de Cubelles
(SOLC). Precisament en aquest darrer, s’ha aprofitat el trasllat a
les noves instal·lacions per equipar-les amb dos ordinadors on
poder fer les cerques de feina, amb el suport del personal del
SOLC. Joan Besòs, regidor de Turisme i Dinamització Econòmica
i Comerç, justificava la mesura com a “millora en el servei que
s’ofereix al ciutadà al unificar tot el que ofereix la regidoria en
un sol indret i a peu de carrer”. Besòs també informava que la
regidoria de Turisme no s’ha sumat al trasllat, de manera que
l’Oficina Municipal de Turisme seguirà a les seves dependències
al Castell dels Marquesos d’Alfarràs , juntament amb l’Exposició
Permanent del Pallasso Charlie Rivel.
La nova seu de la regidoria de Dinamització Econòmica i Comerç
ja es troba operativa al 100% malgrat que encara no disposa de
línia pròpia de telèfon. De totes maneres, trucant al telèfon que
es feia servir fins ara (93·895·77·77) es desvien les trucades a
les noves dependències, a les que tan sols els queda rotular la
façana i col·locar-hi una placa informativa on s’especifiqui els
serveis que alberga la nova oficina.
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Canvi d’itinerari del bus urbà els dies de pluja
El bus urbà incrementa el seu número d’usuaris en un 60% al 2008
La regidoria de Dinamització Econòmica i Comerç informa que
l’itinerari del transport urbà de Cubelles variarà quan plogui. Els dies
de pluja i posteriors que no es pugui accedir a la zona de la Mota
de Sant Pere i Clot del Bassó per l’Avinguda Onze de Setembre al
seu pas pel riu Foix, el bus urbà canviarà el seu recorregut degut a
la inundació d’aquest punt que obliga al tancament del pas per al
trànsit rodat.
En tal cas, quan arribi a l’estació, el bus urbà modificarà el seu trajecte
passant per la carretera C-31, en direcció cap al polígon Les Salines.
Realitzarà el recorregut d’aquest sector amb normalitat i després es
dirigirà cap a Salines Residencial per fer les parades 34, 35, 24 i 25,
per aquest ordre. Tanmateix, es deixaran de fer les parades 17, 18,
19, 20, 21, 23 i 36. Es poden consultar els horaris de les diferents
parades del bus urbà al web municipal www.cubelles.cat.
Augmenta un 60% el nombre d’usuaris del bus urbà des del juny
L’ampliació d’horaris i itineraris han fet que el nombre total de passatgers
del 2008 s’incrementi un 49%
L’ampliació dels horaris i dels itineraris del bus urbà de Cubelles i el
nou vehicle que facilita l’accés amb carros de compra i està adaptat a
persones minusvàlides han fet que augmenti notablement el seu ús.
El transport urbà ha incrementat en un 49,33% els usuaris respecte
el període gener-novembre de l’any passat. Si, en canvi, s’analitzen
les dades des de l’entrada en vigor dels canvis en el servei, el passat
mes de juny, l’augment es xifra en un 60% més d’usuaris respecte el
mateix període del 2007. Amb tot, els mesos de juliol i setembre es
va arribar a doblar el nombre de passatgers.

2007

2008

2007-2008

Gener

1.244

1.736

+39,55%

Febrer

1.189

1.746

+46,85%

Març

1.368

1.644

+20,18%

Abril

1.320

1.889

+43,11%

Maig

1.689

1.866

+10,48%

Juny

1.853

2.497

+34,75%

Juliol

2.100

4.166

+98,38%

Agost

1.922

2.146

+11,65%

Setembre

1.768

3.288

+85,97%

Octubre

1.981

3.449

+74,10%

Novembre

1.648

2.575

+56,25%

Desembre

1.296

TOTAL FINS NOVEMBRE

18.082

27.002

+49,33%

MITJA DES DE JUNY

+60,19%

Font: Regidoria de Dinamització Econòmica i Comerç

Els usuaris del SOLC creixen un 65% en un any
La majoria són dones, tot i que el major increment s’ha produït en els homes
El Servei d’Orientació Laboral de Cubelles
(SOLC) ha incrementat el seu número
d’usuaris un 65% en l’actual situació de
crisi econòmica, respecte a l’any 2007.
Per contra, el número d’ofertes de treball
rebudes pel servei ha disminuït un 25%. En
número absoluts, de les 50 ofertes de treball
rebudes al 2008, el SOLC ha pogut cobrir
28 llocs de treball mitjançant l’enviament
de 101 usuaris sobre els 155 contactats.
Respecte al 2007, s’ha reduït lleugerament
el número de persones als que s’ha trobat
feina (-15%) tot i que s’ha incrementat el
grau de cobertura (56%).
Aquestes dades evidencien que la situació
econòmica és dolenta i que cal buscar noves
fonts d’ocupació amb la incorporació de
noves activitats econòmiques que s’apropin
al municipi. És aquest un dels motius pel
qual el Govern municipal ha iniciat els
contactes amb empreses diverses per
veure la possibilitat de crear nova ocupació.
Així mateix, l’Ajuntament ha reactivat els

processos selectius de les places vacants a
la plantilla de la Corporació, per mirar de
mitigar, en allò possible, aquesta situació.
Tot i que el número de dones usuàries ha
estat superior (220) als d’homes (175), cal
destacar l’espectacular creixement de la
demanda de feina del gènere masculí (109%)
respecte al femení (42,85 %) respecte a l’any
2007. Aquestes xifres queden confirmades
amb les xifres d’increment d’atur masculí
entre octubre de 2007 i de 2008. Si al 2007
els homes aturats eren 172, enguany aquesta
xifra ha passat a ser de 370, el que representa
un increment del 115%; mentre que en el
gènere femení, les aturades han passat de
340 a 363 (6%). És evident que l’atur que
més s’ha incrementat està relacionat amb
sectors tradicionalment ocupats per homes
(construcció, instal·ladors...).

L’atur creix

Precisament, els indicadors econòmics del
mes d’octubre a Cubelles determinen que
hi ha 733 persones a l’atur, de les quals

un 50,48% són homes i 49,52% dones.
Respecte a la població en edat de treballar
que actualment resideix a Cubelles –majors
de 14 anys i menors de 65-, la taxa d’atur
és d’un 7,48%. Si bé algunes publicacions
xifren l’atur cubellenc prop de 20%, les
dades amb que treballen no són correcte
ja que la població activa de referència és de
l’any 2001. Per tant, extrapolant les dades
de la població en edat de treballar i la
població activa del 2001 al 2008, i tenint en
compte que la població en edat de treballar
és de 9.797 persones, podríem aproximar
la població activa a unes 6.900 persones.
Agafant de referència aquesta xifra –que no
és oficial, sinó aproximada-, diríem que l’atur
cubellenc estaria proper al 10,62%
Per sectors, el que més increment d’aturats
registra és el de la construcció (128%), seguit
del sector serveis (36%) i la indústria (25%).
Capítol a part mereix el sector agrícola, en
què s’ha incrementat la taxa d’atur un 700%,
passant d’1 aturat al 2007 a 7 el 2008.
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Esports substituirà la coberta del pavelló
per acabar amb les filtracions d’aigua
L’obra té un cost de 57.000 € i s’iniciarà la primera quinzena del mes d’octubre
La regidoria d’Esports ha aprovat, mitjançant
acord de la junta de govern la memòria
valorada per a la reparació de la coberta del
pavelló poliesportiu municipal de Cubelles,
que des de fa anys té greus problemes de
filtracions d’aigua i aïllament tèrmic. Les obres,
que executarà l’empresa Tecnosur, tenen un
cost de 57.304,00 € i podrien començar
dins de la primera quinzena del mes de
desembre.
Les obres no afectaran a l’activitat esportiva
que es porta a terme al pavelló (bàsquet,
patinatge i hoquei patins), tot i que per
evitar qualsevol incidència es vol aprofitar
el període nadalenc per començar a actuarhi. Se substituirà la coberta actual, que està
en molt mal estat, i mantenint l’estructura es
posaran unes planxes tipus sandwich aïllants.
D’aquesta manera, a més de solucionar els
problemes de filtració d’aigua que hi havia
tant a la pista de joc com a les graderies, es
minimitzarà els canvis de temperatura que
ara pateix l’equipament esportiu a causa de
la coberta.
Aquesta millora al pavelló coincideix amb les de
construcció del nou pavelló esportiu, adjacent
a l’actual. El nou equipament esportiu, inclòs
en el projecte del Complex Mixt Esportiu –
Hoteler, l’executa l’empresa Obres Quintana.
En les darreres setmanes, un cop finalitzades

les tasques de fonamentació, s’ha començat a
aixecar l’estructura, deixant ben visible la zona
dedicada a vestidors i a la pista esportiva.
Segons el calendari d’execució, aquest pavelló
ha d’estar acabat el proper mes de febrer.
El regidor d’Esports, Lluís Pineda, està “satisfet”
per haver pogut adjudicar unes obres que “han
de resoldre una problemàtica que els usuaris
del pavelló venen patint des de fa molts anys”.
Pineda explica que “volíem haver-ho resolt
abans”, però la “redacció dels projectes i la
tramitació administrativa ens ho ha retardat”.
Tot i això, amb la millora de la coberta i les
obres de construcció dels nous vestidors
esportius que entraran en funcionament
amb la construcció del nou pavelló esportiu,
la instal·lació “farà un gran salt qualitatiu que
dignifica l’activitat esportiva que s’hi porta a
terme”.
Per altra banda, la regidoria d’Esports ha
expressat la seva voluntat d’adjudicar les
obres de construcció dels frontons “abans de
finalitzar l’any”. El projecte de reconstrucció
d’aquests dos equipaments esportius, que
es van enderrocar per iniciar les obres
del nou pavelló, estableix un pressupost
d’execució d’uns 185.000 €. Els nous frontons
es construiran a continuació dels vestidors
esportius del camp de futbol Josep Pons i
Ventura.

Obres del nou pavelló

El Pla Director d’Equipaments Esportius
s’actualitzarà per adaptar-lo a la realitat
També es redactarà el mapa d’instal·lacions esportives, document bàsic per a optar a subvencions
El Govern municipal, a través de la regidoria
d’Esports actualitzarà el Pla Director
d’Equipaments Esportius del municipi
(PDEE), redactat l’any 2003, amb un cost de
15.370 €. Aquesta tasca la portarà a terme
NX, SL, que a més també s’encarregarà
de la redacció del Mapa d’Instal·lacions
Esportives Municipals (MIEM), document
bàsic per a poder optar a subvencions
per a la construcció de nous equipaments
i instal·lacions que habitualment convoca
la Generalitat de Catalunya, a través del
Consell Català de l’Esport.
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El Pla Director vigent és de l’any 2003,
quan es va aprovar a través de la Junta
de Govern, i inclou un mapa realitzat en
base a estudis i no a la necessitat real de la
ciutadania. Per solucionar aquesta mancança,
l’equip redactor identificarà els dèficits en
instal·lacions i equipaments en relació a
la població i les necessitats del municipi.
Aquestes es coneixeran gràcies a una
enquesta sobre hàbits esportius que s’ha
realitzat a la població i que donarà una visió
real de les necessitats de nous equipaments.
Amb aquestes dades es redactarà tant el Pla
Director com el Mapa d’Instal·lacions, i es

programaran les inversions que cal fer per
cobrir els dèficits existents, temporalitzantles en el temps i d’acord a la capacitat
pressupostària del Consistori. L’actualització
del MIEM i el PDEE augmenta les opcions
de l’Ajuntament de poder optar a les línies
d’ajuts econòmics que convoqui el Consell
Català de l’Esport. Precisament, aquest
organisme publica periòdicament el que es
coneix com els estudis de localització, un
mapa de Catalunya en què s’estableixen
els dèficits en instal·lacions i equipaments
esportius que té cada municipi.

Cubelles batega

Finalitzen les tasques de neteja de la planta
de reciclatge del Camí de les Trones
El Consistori reclamarà a l’empresa propietària de l’activitat il·legal el cost de la neteja del terreny
L’Ajuntament de Cubelles, a través de l’empresa Enviland
Medioambiente SL, ha finalitzat les tasques de retirada de les 2.963,46
tones de pneumàtics i terres impactades de la planta de reciclatge
del Camí de les Trones, que es va iniciar el passat mes de setembre.
En total, s’han invertit 11 setmanes i un total de 265.562,00 €, que
el Govern ja ha reclamat al propietari del terreny i el pagament dels
quals estan en litigi.
Maria Lluïsa Romero, Alcaldessa de Cubelles, s’ha mostrat satisfeta
per “haver acabat amb una problemàtica mediambiental”, si bé
es lamenta que “s’hagi hagut de recórrer a la via judicial per a
solucionar-ho”. L’activitat d’acumulació de pneumàtics suposava un
perill per la població ja que s’havien incendiat en vàries ocasions fins
al punt d’haver-hi la possibilitat de desallotjar la població en funció
dels vents. El contenciós – administratiu interposat pel propietari del
terreny, que ha de determinar si aquest és responsable del pagament
d’aquestes feines de neteja o, per contra, ho és l’explotador de
l’activitat, ha paralitzat, momentàniament, l’execució de la reclamació
municipal del pagament del cost de la neteja. El TSJC ha de decidir,
en peça separada i com a mesura cautelar, sobre la possibilitat de
suspendre la reclamació feta al propietari de l’import de la neteja
per la via del constrenyiment. Paral·lelament, aquest òrgan judicial
és qui ha de decidir qui ha de fer-se càrrec del cost de la neteja
del terreny. Maria Lluïsa Romero confia en què “la justícia ens acabi
donant la raó”.

El Consistori cubellenc va iniciar un procediment de restitució de
la legalitat urbanística el passat mes de maig contra el propietari
del terreny per l’eliminació del pneumàtics acumulats durant anys.
L’Ajuntament, mitjançant decret d’Alcaldia, va reclamar a la propietat
la neteja del solar, advertint-lo que en cas d’incomplir aquest
mandat s’hi actuaria subsidiàriament i se li cobraria per la via del
constrenyiment. El propietari no va realitzar la neteja i va interposar
recurs de reposició, que va ser rebutjat pel Consistori cubellenc, i
que va originar que s’interposés l’esmentat contenciós.
El procés de neteja i recuperació del terreny agrícola en què
es desenvolupava, de forma irregular, l’activitat de reciclatge i
emmagatzemament de pneumàtics, va començar reclamant
a l’Agència de Residus de Catalunya l’execució de la sanció
proposada per la directora dels Serveis Territorials de Barcelona
del Departament d’Habitatge el juny de 2004, en què es recull
textualment que els titulars de la planta de reciclatge “realitzen
una activitat de gestió de residus il·legal consistent en el tall de
pneumàtics vells, sense la preceptiva autorització”. L’explotació tenia
lloc en un terreny qualificat com a zona de valor agrícola (clau 16),
d’acord amb el Pla General d’Ordenació Municipal. A més, aquest
terreny també es troba regulat pel Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner que determina que només s’admeten els usos
directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir, els
usos i les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

Imatges del procés de neteja dels pneumàtics del Camí de les Trones
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Cubelles batega

La brigada municipal s’instal·la
a les noves naus del Polígon les Salines
Tenen una superfície total de 1.200m2 i s’hi emmagatzemen les eines,
materials i tots els vehicles municipals
Ja han finalitzat les obres de construcció de
les naus industrials al polígon Les Salines
destinades a la regidoria d’Obres i Serveis
Viaris. En aquest nou equipament la Brigada
Municipal, que ja s’hi ha instal·lat des del
passat 1 de novembre, pot desar tot el
material, les eines i els vehicles de què disposa
per dur a terme les seves tasques diàries.
Aquestes naus, solucionen un problema
de rendibilitat, tal i com assegurava el seu
regidor Joan Albet, ja que “s’han deixat
de pagar els lloguers dels magatzems que
s’estaven utilitzant i es disposa d’un espai
propi del qual ja es tenien els terrenys i la
fonamentació”. Des del dia 31 d’octubre
l’Ajuntament va deixar de pagar els lloguers
per les diferents naus que tenia llogades al
municipi (La Solana i carrer Joan XXIII) i es
va traslladar a les noves naus.

Gestió informatitzada
Les obres les ha executat l’empresa
Construccions Joan Anton Martín SL i es van
adjudicar per 508.708,96 €. La construcció

de les naus es va iniciar el passat mes de
juny en uns terrenys d’aprofitament mig al
polígon Les Salines i tenen una superfície
de 600 m2. Interiorment s’estructuren
en una doble alçada, de manera que a la
part inferior s’hi estacionaran els vehicles i
s’emmagatzemarà les eines i el material, i a
l’altell s’hi ubicaran els vestuaris i un espai
dedicat al material més delicat i valuós.
A banda es segueixen impulsant mesures
per rendibilitzar les funcions i el treball de la
brigada municipal per tal de fer-lo un grup
de treball més efectiu. A la reorganització
interna per rams d’oficis ara s’uneix la
voluntat d’implantar un programa informàtic
de gestió d’actius públics i seguiment dels
treballs realitzats. D’aquesta manera es
pretén poder dur un control exhaustiu de
les feines i el seu seguiment. A més a més,
el programa que s’incorpori al dia a dia de
la brigada conté un mapa del municipi per
poder controlar acuradament on es fan les
actuacions i quines queden pendents de
realitzar.

Joan Albet regidor d’obres i serveis

El Govern estudia alternatives per a la rehabilitació
del nucli antic que satisfagui a totes les parts
Demanaran suport econòmic al fons europeu al desenvolupament (FEDER)
i al Pla de millora de barris
L’Equip de Govern municipal estudia una modificació del projecte de
rehabilitació del nucli antic amb les aportacions realitzades pel veïnat.
La regidoria d’Obres i Serveis Viaris treballa en “dues propostes i
una d’intermitja, que respongui a les necessitats i possibilitats de
totes les parts”.

va demanar paciència i la reforma integral del barri, cosa que els
dirigents locals han pres en consideració sempre tenint en compte
les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament de Cubelles.

Tot i que encara s’hi està treballant, els eixos bàsics de la proposta
serien dividir la reforma en tres fases. La primera, que s’executaria
d’acord al projecte presentat, contempla el carrer Jacint Verdaguer;
una segona afectaria el tram dels carrers Estació, Joan Roig i Piera,
Àngel Guimnerà, Sant Antoni La Creu; mentre que el restant es
dividiria en tres zones més. Joan Albet ha explicat que “aquests
canvis suposen una major inversió i, per tant, s’allargarà l’execució del
projecte”. En quant al finançament, el Govern estudia les possibilitats
i esperarà a prendre una decisió a conéixer si reben subvenció dels
fons europeus al desenvolupament (FEDER) i al Pla de millora dels
barris de Catalunya.
Aquests canvis són producte de les diverses trobades amb la
ciutadania, a través de reunions veïnals i una sessió informativa
celebrada al cinema Mediterrani, el passat 5 de desembre. En
aquesta es va informar del projecte municipal (1,1 milions d’€) i
es va valorar aproximadament la proposada pels residents (uns
13 milions d’€). El veïnat, representat en un centenar de persones,
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Carrer Jacint Verdaguer

Cubelles batega

La Jornada de Participació, l’avantsala
del Pla Estratègic de Participació Ciutadana
L’acte també va servir per presentar en públic el conveni que l’Ajuntament
ha signat amb el Síndic de Greuges
L’Ajuntament de Cubelles va organitzar
el divendres 28 de novembre la primera
edició de la Jornada de Participació
Ciutadana, una sessió que va comptar amb
un notable èxit de públic i que va servir
per presentar el conveni amb el Síndic de
Greuges, l’experiència de l’Ajuntament
de Girona amb la Bústia Ciutadana.
Fernando Pindado, Subdirector General
de Participació en l’Àmbit Local de la
Generalitat de Catalunya, va inaugurar
l’acte acompanyat de l’Alcaldessa, Maria
Lluïsa Romero. Pindado considerava que
“fomentar la participació ha de servir
per canalitzar les opinions dels veïns,
les opinions ja existeixen però cal que
l’Ajuntament treballi per crear vies que les
facin arribar allà on correspongui”.
Tot seguit va tenir lloc la ponència
dedicada a exposar l’experiència de l’Àrea
de Participació de l’Ajuntament de Girona,
la Bústia Ciutadana, una iniciativa que
fa un recull sistematitzat de les queixes i
propostes dels veïns, als quals se’ls informa
del seguiment de la seva instància i el
seu resultat final. La segona ponència va
ser l’escenari de presentació en públic
del conveni signat entre l’Ajuntament de
Cubelles i el Síndic de Greuges. Matias
Vives, Director d’Ordenació del Territori
i Relacions Locals del Síndic, explicava de
quina manera incidirà l’oficina del síndic
en el dia a dia de Cubelles. “Serà com
una auditoria permanent als processos
i mecanismes de l’Ajuntament i l’OPIC,
a més el Síndic emetrà un informe anual
de les queixes dels veïns de Cubelles que
pot ser presentada en un Ple i vetllarà pel
bon compliment dels drets dels ciutadans.”
Vives també creia que “el Síndic pot ajudar
a que el ciutadà recuperi la confiança en
l’administració, especialment en l’àmbit
local”.

Pla Estratègic de
Participació Ciutadana
El darrer acte va ser la taula rodona amb els
caps de llista amb representació municipal
que pretenia exposar propostes per
apropar l’Ajuntament a la ciutadania. Cada

Taula rodona amb els representants municipals

polític va tenir uns minuts per parlar de les
propostes de la seva formació i després es
va donar el torn de paraula al públic perquè
pogués opinar al respecte. Anna Martínez
(EC-FIC) creia que “des del Consistori cal
potenciar la participació, però que també
s’ha d’evitar que es solapin els actes que
la fomenten”, i és que divendres passat
al Centre Social s’hi duien a terme, d’una
banda la Jornada de Participació a la sala
d’exposicions, i de l’altra la presentació del
Pla Parcial de Les Estoreres a l’espai de la
gent gran. Juana Navarrete (PPC) va incidir
en un dels aspectes més repetits tant entre
el públic com entre alguns representants
polítics, “una major participació dels veïns en
aquest tipus d’actes”. Mònica Miquel (ICV)
es mostrava “molt satisfeta del resultat de
la Jornada”, tot i que considerava que hi
ha aspectes a millorar de cara a properes
edicions.
El representant accidental del PSC i del
Govern municipal, i regidor de Participació
Ciutadana, Xavier Grau, avançava que “les
conclusions de la jornada seran el primer
pas per començar a treballar en el Pla
Estratègic de Participació Ciutadana”. Una
eina que posarà els fonaments i marcarà
les pautes a seguir en polítiques de
participació a Cubelles “sigui quin sigui el
partit que governi i el regidor que encapçali
la regidoria de Participació Ciutadana”.

No a la violència de
gènere.
Un centenar de personesvan participar
dels actes commemoració del Dia
internacional contra la violència envers les
dones. L’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero,
va ser l’encarregada de fer la lectura del
manifest i d’obrir la plantada d’espelmes.
Els alumnes del Taller de música Pizzicato
i els membres del Grup de Teatre del
Casal de Cultura van donar el punt festiu
a la jornada.
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Cubelles batega

Sentit homenatge a Paulina Schumann
La filla de Charlie Rivel és guardonada amb una medalla d’or amb la imatge del seu pare
L’Ajuntament de Cubelles va retre un sentit
homenatge, ahir 25 de novembre, a una de les
seves veïnes més il·lustres, Paulina Schumann,
filla del pallasso Charlie Rivel. El consistori
cubellenc va voler-se unir a l’any d’homenatges
i guardons com han estat la Medalla d’Or al
Mèrit en les Belles Arts concedida pel Ministeri
de Cultura el passat 15 d’octubre de mans de
SS.MM. els Reis d’Espanya a La Corunya, i el
Premi Nacional de Cultura en modalitat de
Circ de la Generalitat de Catalunya que va
ser-li entregat el 25 d’octubre a Manresa. Tot
plegat coincidint amb l’efemèride que enguany
es commemora el 25è aniversari de la mort
de Charlie Rivel, fill predilecte de Cubelles.

D’imitadora a amazona

L’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa Romero,
va fer-li entrega d’una medalla d’or amb la
imatge del seu pare, un obsequi que Paulina
Schumann va rebre amb molta emoció
envoltada de familiars, com el seu fill Jacques
Schumann, amics i veïns del municipi que
no van voler perdre’s l’ocasió d’assistir a
l’homenatge.També va participar-hi el crític de
circ Jordi Jané, membre del jurat dels Premis
Nacionals de Cultura, qui va presentar una
projecció que recollia imatges de les actuacions
de Paulina Schumann. El film mostrava alguns
dels números amb els que l’homenatjada va
fer-se un nom reconegut a nivell internacional.
La filla de Charlie Rivel va destacar com una
de les millors amazones, malgrat que ella
sempre es va sentir atreta “pel ball clàssic”.Tal i
com recordava durant l’homenatge Jordi Jané,
“ella va ser l’amazona més notòria, en part, per

la compenetració gairebé còsmica que tenia
amb els cavalls”. Durant la projecció va veure’s
algun número d’equilibri sobre la corda de gran
plasticitat i d’altres de doma de cavalls, unes
actuacions que destacaven per la coordinació i
l’elegància dels moviments.També apareixia en
alguna actuació de la mà del seu pare, ja que
segons Paulina Schumann “ell sempre deia que
calia dominar totes les disciplines del circ”. Així
doncs, tot i destacar com a amazona, també
va actuar de funambulista, en números còmics
amb el seu pare, tocant algun instrument,
dansant o, fins i tot, fent imitacions, com el dia
del seu debut quan tot just era una
nena que va imitar a Josephine Baker.
Una disciplina que li venia de sang, ja
que una de les anècdotes que més
es recorda de Charlie Rivel és quan,
juntament amb la seva filla Paulina,
guanya un concurs d’imitadors de
Charles Chaplin on participa l’autèntic
Chaplin qui s’adreça a Rivel per dir-li:
“M’imiteu vós o sóc jo qui us imita?”.

fent tranquil·lament les compres, però que
a ningú se li escapa que és un personatge
il·lustre del qual Cubelles ha d’estar orgullosa
de poder acollir”.
Als 87 anys Paulina Schumann veu reconeguda
la seva trajectòria en una de les famílies més
il·lustres i regraciades mundialment en aquesta
disciplina,i no únicament com la filla de Charlie
Rivel, sinó que després d’una vida dedicada al
circ ha aconseguit fer-se un nom propi: Paulina
Schumann, la més gran amazona de la seva
generació.

Una veïna més

Paulina Schumann va recordar
que havia decidit traslladar-se
definitivament a Cubelles per “estar
tranquil·la i ser una veïna més”,i es va
mostrar agraïda de com l’ha acollit la
vila on va néixer per accident el seu
pare i on va decidir retornar-hi als
73 anys fins a la seva mort, el 1983.
La regidora de Promoció Cultural,
Prudencia Carrasco, va recordar que
“és fàcil veure la Paulina passejant o

La protagonista ensenya els seus premis

Entra en vigor el registre de parelles de fet
La nova eina permetrà inscriure’s-hi sense necessitat que tinguin el veïnatge civil català
Des del passat 20 d’octubre Cubelles ja disposa del reglament
municipal per al registre de parelles de fet. El Ple municipal
corresponent al mes d’abril ja va acordar la creació del registre, però
no va ser fins a l’octubre que es va aprovar la creació d’aquesta nova
eina, ja que abans va caler rectificar un dels articles dels requisits
d’inscripció.
Per poder inscriure’s al registre els dos membres de la parella han
de ser majors d’edat, no constar en cap altre registre similar, estar
empadronats a Cubelles i acreditar haver viscut en convivència com
a mínim dos anys ininterrompudament. Complint aquests requisits
les parelles de fet que vulguin inscriure’s al registre municipal han
d’adreçar-se a l’OPIC, on després d’omplir un formulari se’ls indicarà
els passos a seguir per formar-ne part.

Modificació dels requisits

Inicialment es preveia que, “com a mínim, un dels dos membres
de la parella havia de tenir el veïnatge civil català”. És a dir, que
aquelles persones no nascudes a Catalunya i que hi resideixen de
forma continuada han d’acreditar que porten fent-ho més de dos
anys. Es va considerar que l’article feia un greuge comparatiu de les
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parelles segons la seva procedència, pel que en el Ple d’octubre va
aprovar-se la modificació d’aquest apartat. D’aquesta manera no es
requereix el veïnatge civil català per poder inscriure’s al registre de
parelles de fet. Les persones que no l’acreditin podran inscriure’s
al registre municipal, però se’ls informarà que abans no obtinguin
el veïnatge civil català no gaudiran dels drets i obligacions de la
Llei 10/1998 de 15 de juliol del Parlament de Catalunya d’unions
estables de parella.

Text antidiscriminatori

El registre municipal d’unions estables permetrà a aquelles parelles
que, estiguin o no casades, vulguin constar com a unió estable de
parella en el registre municipal, sense discriminació per raons de
sexe, raça o religió, tal i com així consta al preàmbul. El text pretén
posar fi a la discriminació legal que pateixen moltes persones al
fer ús de la seva llibertat de configurar el model de família que
s’adequa al desenvolupament de les seva personalitat, dins el marc
de respecte a totes les opcions afectives i als principis de pluralitat,
igualtat i llibertat. El reglament permetrà reconèixer i acreditar
les unions de parelles de fet que, sense haver hagut de contraure
matrimoni, puguin exercir els seus drets i obligacions.

Cubelles batega

El ple aprova l’adhesió de l’Ajuntament
al Consorci Sanitari del Garraf
Aquesta nova entitat gestionarà els serveis d’atenció
especialitzada i sociosanitària de la comarca
L’Ajuntament de Cubelles va aprovar
en la passada sessió plenària del mes
d’octubre l’adhesió de al Consorci Sanitari
del Garraf, un nou òrgan de gestió que té
l’objectiu d’executar activitats hospitalàries,
assistencials, preventives, rehabilitadores,
docents i d’investigació al servei,
principalment, de la població resident a la
comarca del Garraf i la seva àrea sanitària
d’influència. El Consorci Sanitari del Garraf
es constitueix amb els ajuntaments de
Canyelles, Cunit, Olivella, Sant Pere de
Ribes, Sitges , Vilanova i la Geltrú i Cubelles,
i les fundacions privades de l’hospital Sant
Antoni Abat i l’hospital Sant Camil. El
regidor de Salut, Joan Rodríguez Serra, va
explicar que “l’adhesió en aquest consorci
per part de l’Ajuntament no tindrà cap
cost, ja que el deute de les entitats privades
no computaran a les entitats municipals”.

Horitzó 2009

Fins ara els ajuntaments han tingut molt
poca capacitat de decisió. Els alcaldes
de la comarca, preocupats per aquesta

situació, van presentar una proposta a la
Consellera de Sanitat per tal de configurar
una entitat única de gestió amb un paper
important dels ajuntaments per poder, des
de l’administració local, decidir sobre la
sanitat a nivell comarcal. La Consellera de
Salut, Marina Geli, va plantejar a les dues
institucions que gestionen els hospitals la
constitució d’un únic ens de gestió. Aquestes
dues institucions i la Conselleria van arribar a
l’acord d’elaborar un document en el que es
recullen les voluntats de les tres parts per tal
de formar un consorci amb els ajuntaments,
amb l’objectiu de gestionar els dos hospitals
de la comarca. Fruit d’aquest acord va
néixer el Consorci Sanitari del Garraf, que
s’erigeix com l’ entitat gestora dels serveis
d’atenció especialitzada i sociosanitaris del
territori i al qual s’han anat adherint els
ajuntaments de la comarca amb la previsió
que comenci a treballar a partir del gener
del 2009. El Consorci del Garraf, compost
majoritàriament
per
administracions
públiques, tindrà com a primer objectiu l
‘elaboració d’un pla estratègic i d’empresa,

en el marc de l’actualització de les dades
demogràfiques disponibles, i avaluarà les
possibles alternatives i infraestructures dels
dispositius sanitaris destinats a l’atenció
especialitzada i sociosanitària, vetllant per la
millora continua de la qualitat dels serveis
sanitaris.

Representants municipals

Al llarg del Ple municipal d’octubre també va
aprovar-se la designació dels representants
de l’Ajuntament a les ponències tècniques
del Consell Comarcal del Garraf. Segons
les propostes d’acord Miguel Ángel López,
regidor d’Urbanisme, participarà a la
ponència tècnica d’ordenació territorial;
Joan Albet, regidor d’Obres i Serveis, a la
ponència de mobilitat; Joan Besós, regidor
de Dinamització Econòmica, participarà
en la ponència dedicada a la promoció
econòmica i, finalment, Prudencia Carrasco,
regidora de Serveis a les Persones, va ser
designada per participar en representació
municipal a la ponència que duu el mateix
títol que la regidoria que encapçala.

Els avis de Centelles tornen la visita a Cubelles
És la tornada de la visita feta pel casal cubellenc el passat mes de maig
Els membres del Casal d’Avis de Centelles van visitar
Cubelles el passat 21 de novembre, dins del programa
d’intercanvis de casals d’avis de la Diputació de Barcelona,
que porta el títol de Tens molt per veure. La jornada era
la tornada a la visita que els avis cubellencs van realitzar a
la població d’Osona el passat 28 de maig.
En la visita a Cubelles, els avis de Centelles van ser rebuts
a les 10 del matí per les autoritats locals, encapçalades per
l’Alcaldessa de Cubelles, M. Lluïsa Romero, i la regidora de
Serveis a les Persones, Prudencia Carrasco.Se’ls va oferir
un esmorzar a la sala d’exposicions del Centre Social
mentre es projectaven imatges de Cubelles i de les seves
tradicions populars. Per part de la vila de Centelles es va
comptar amb la presència del seu alcalde, Jordi Arisa.
Després de l’esmorzar, es va organitzar una visita guiada
amb la col·laboració de la regidoria de Turisme on els avis
cubellencs feien d’amfitrions dels centellencs. La jornada
va finalitzar amb un dinar de germanor al Poliesportiu
Municipal. Després del dinar un ball va amenitzar la
trobada fins les 18h., quan els avis de Centelles retornaven
a la seva població.
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Cubelles batega

L’Ajuntament instal·la dues torres
informatives a peu de carrer
Contenen informació de les actuacions urbanístiques que s’estan duent a terme i se n’ha col·locat
una a la Plaça de la Font i l’altra a l’Avinguda Onze de Setembre
L’Ajuntament de Cubelles ha instal·lat dues torres informatives de
quatre cares (4m x 1m) que contenen informació de les obres
i actuacions que actualment s’estan duent a terme al municipi.
Cadascuna de les quatre cares del plafó conté informació d’un
projecte diferent, com ara l’empresa adjudicatària, la previsió
d’acabament, el cost de l’obra, diverses dades tècniques i
característiques del projecte en qüestió. S’han instal·lat dues torres,
una a la Plaça de la Font i l’altra a la sortida de l’andana de l’estació
de RENFE a l’Avinguda Onze de Setembre.
La torre informativa de la Plaça de la Font conté la informació
referent a la construcció de les dues naus per a la Brigada al polígon
industrial Les Salines, el projecte de construcció del nou pont sobre
el riu Foix, la pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol
municipal Josep Pons i Ventura i el projecte de portada d’aigües
a Mas Trader en connexió amb el dipòsit de Corral d’en Cona.
La torre situada a l’Avinguda Onze de Setembre ofereix també
la informació referent a la construcció del nou pont sobre el riu

Foix, a més de les obres de
reurbanització de l’entorn
del poliesportiu i d’accés a
l’IES Cubelles, el projecte de
construcció del parc del Passeig
Fluvial amb el transplantament
de les palmeres de l’antiga
sala multiusos de La Mota i la
construcció del nou pavelló
poliesportiu.
Aquesta iniciativa s’emmarca
en el projecte Cubelles avança,
que va començar amb l’edició
d’un full informatiu que conté
les obres i actuacions a la
via pública que s’esdevenen
actualment al municipi.

Torre informativa de
la Plaça de la Font

Una trentena d’avis participen al cicle
de conferències ‘Salut i Qualitat de Vida’
Les jornades promogudes per l’Obra Social de Caixa Sabadell
van comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament
El passat 7 de novembre l’Alcaldessa, Maria
Lluïsa Romero, i la regidora de Serveis a les
Persones, Prudencia Carrasco, van clausurar
el cicle de conferències que promou l’Obra
Social de Caixa Sabadell i que ha comptat
amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Aquestes jornades, que duien per títol Salut
i Qualitat de Vida, s’adreçaven a les persones
que es troben en l’etapa d’envelliment i
pretenien oferir estratègies per fer front als
canvis que comporta per fer front a aquesta
etapa de la vida.

Més de 30 persones han assistit a cadascuna
de les tres xerrades que han impartit les
psicòlogues clíniques Jana Pérez, Mireia
Golobardes i Maria Suller. La logopeda
Christelle Serra va ser l’encarregada
d’exposar L’escriptura també es fa gran,
Treballem per millorar-la!, la xerrada que va
tancar el cicle de conferències amb el mateix
èxit de participació. Es van oferir estratègies
per millorar el resultat de l’escriptura, una
tècnica que es ressent amb el pas del temps.
Aquesta xerrada va unir-se a les que s’havien

realitzat a l’Espai de la Gent Gran del Centre
Social des del 4 de novembre, com Aprendre
a gaudir, que pretenia ensenyar estratègies
per relaxar-se i a reconvertir els pensaments
negatius en positius identificant i expressant
les emocions. Els secrets de la comunicació
va servir per descobrir quins són els
malentesos que sorgeixen en la comunicació
i com resoldre’ls de manera pràctica. Pares,
fills i néts. Com entendre’ns millor va dotar
als assistents d’habilitats per comunicar-se de
manera satisfactòria amb les persones de
l’entorn social i familiar.

La urbanització de la Liga sin nombre a punt al gener
Les obres consisteixen en l’execució d’allò que va quedar pendent
en el procés d’urbanització del sector, situat al costat del Parc de Cubelles
Durant el mes de gener és previst que finalitzin les obres de la unitat
d’actuació Liga sin nombre, que executa l’empresa Adec Building
Factory. L’Ajuntament de Cubelles va adjudicar-li, per 278.224,11 €,
aquestes obres, que són complementàries a unes d’urbanització que
van quedar pendents d’executar-se en aquest sector la legislatura
passada.
El gruix de les obres quedaran enllestides abans de les vacances de
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Nadal i, al tornar a l’activitat després d’aquest període festiu, és previst
que s’acabin les feines que s’han d’executar a les zones verdes del
sector. La Liga sin nombre es troba a tocar de la urbanització Parc
de Cubelles, on hi ha l’hotel – residència que dóna nom al sector. En
el seu moment ja es va urbanitzar l’entorn, però van quedar unes
obres per realitzar que són les que s’estan portant a terme des del
passat 24 de novembre.

Cubelles batega

Comencen les obres de construcció del pont
La nova infraestructura ha d’estar enllestida abans del proper estiu
Les obres del pont de connexió de les dues lleres del riu Foix ja han
començat. Les màquines encara no han entrat a l’espai, però des del
4 de novembre es treballa en els treballs previs de la construcció
del pont, que ha d’unir el barri Marítim amb el del Clot del Bassó
– Mota de Sant Pere. La propera setmana podrien iniciar-se les
tasques d’instal·lació dels pilars que sustentaran el nou pont sobre
el riu Foix.
Abans d’iniciar-se les obres, el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya va sol·licitar fer una prospecció i elaborar
un mapa de vegetació de la zona d’àmbit de l’obra, per tal de

determinar si existeixen les dues espècies definides a Xarxa Natura
2000 com a hàbitats prioritaris. Aquesta prospecció es va realitzar
en l’àmbit immediat de l’obra, sense que es trobessin cap de les
dues espècies protegides. Aquestes són d’ambient salí i, de trobarse, és a la part tocant a la línia de mar i queda fora de l’afectació de
l’obra. Pel que fa a l’estudi geotècnic, els resultats ja estan elaborats i
la regidoria d’Urbanisme ha canviat petits detalls de la fonamentació
del pont per instal·lar pilotis prefabricats, de tal manera que l’obra
serà més neta.
Miguel Ángel López, regidor d’Urbanisme, ha confirmat que
l’Ajuntament ja s’ha reunit amb totes les parts implicades en l’obra i
que en aquestes reunions, a banda de la representació municipal i de
l’empresa adjudicatària de l’obra (Excover SA), també va comptar
amb l’empresa que farà la supervisió mediambiental, Tecnoambient.
Precisament, aquesta empresa ha estat l’encarregada d’identificar els
dos hàbitats prioritaris que hi ha a la zona de la desembocadura del
Foix “en la zona on s’ubicarà el pont, amb un marge de 10 metres
a nord i sud”. Pel que fa a la mobilitat del veïnat, la Policia Local i
els Serveis Tècnics municipals estan treballant en una proposta de
reordenació de la circulació de la zona mentre durin les obres.
López considera que cal tancar el debat del pont ja que es tracta
d’una infraestructura necessària al municipi per poder unir dues
zones del municipi que queden separades pel riu, especialment en
els dies de pluja. A més, afirma, és una obra que “l’havien d’haver
pagat els promotors d’aquells sector” i, ara, “amb el cost d’aquesta
obra es podrien sufragar molts projectes al municipi”. El termini
d’execució de les obres és de 9 mesos, pel que es preveu que el
pont estigui operatiu abans de juliol del 2009.

Obres del pont del riu Foix

Presentat el Pla Parcial de Les Estoreres
El projecte preveu la legalització d’aquesta urbanització i dotar-la dels serveis mínims

i

a la urbanització. Un procés llarg i laboriós
que també crea certa preocupació entre els
veïns per com afectarà als seus habitatges.
Aquestes afectacions es constataran un cop
s’elaborin els diversos projectes, com el
de parcel·lació. Un dels grans interrogants
dels veïns de les Estoreres és si els vials
afectaran als seus terrenys o habitatges.
L’amplada dels carrers poden modificar
l’extensió d’alguns terrenys i, fins i tot,
algun habitatge que es trobi situat molt a
prop del marge que delimiti la parcel·lació.
L’amplada dels carrers ve determinada per
les necessitats dels serveis amb què es
dotarà a la urbanització i als requeriments
mínims de seguretat. Per exemple cal que
permetin l’entrada i circulació de vehicles
com el camió de recollida d’escombraries o
els vehicles de bombers.

A partir d’ara, un cop el Pla Parcial s’ha
aprovat en Junta de Govern Local, cal
elaborar els projectes que donaran forma

A banda de com afectarà als habitatges
també preocupa com el Pla Parcial afectarà
econòmicament als veïns de Les Estoreres.
En aquest sentit López afirmava que

El passat 28 de novembre, a pocs metres
d’on s’estava duent a terme la Jornada de
Participació Ciutadana, l’Ajuntament estava
reunit amb els veïns de la urbanització
de les Estoreres. En aquesta trobada
informativa el Consistori i l’equip redactor
van explicar els detalls del Pla Parcial
d’aquest sector de Cubelles. Un Pla que
pretén urbanitzar Les Estoreres i equipararla a les zones consolidades del municipi,
amb tots els serveis i les condicions
mínimes que eliminin les diferències amb les
zones legalitzades de la vila. Miguel Ángel
López, regidor d’Urbanisme, qualificava de
positiva la trobada per les dues parts, ja que
l’Ajuntament està decidit a tirar endavant
el projecte de legalitzar aquest sector i la
majoria dels veïns hi donen suport.

Preocupacions
econòmiques

tècniques

“l’Ajuntament posarà a l’abast dels afectats
totes les facilitats per poder-hi fer front”.
Una d’elles és la llei d’urbanitzacions que
s’aprovarà en breu i que permetrà demanar
préstecs a un interès molt baix.

Dificultats a Corral d’En Tort
Aquest procés es repetirà més endavant
amb d’altres urbanitzacions com El Ricreu
o Corral d’en Tort. En aquesta darrera hi ha
un problema afegit, i és que en primer lloc
cal delimitar el sector abans de redactar el
Pla Parcial. L’inconvenient és que aquesta
urbanització es troba a cavall entre Cubelles
i Vilanova, separada en dos pels límits que
marca el terme municipal. El Pla General de
Vilanova no contempla aquesta actuació,
i és per això que des de l’Ajuntament de
Cubelles es vol tractar conjuntament el Pla
Parcial entre les dues administracions per
trobar una solució i resoldre el problema
de tenir, a dia d’avui, urbanitzacions per
legalitzar.
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Plens municipals
Ple ordinari
del 20 d’octubre 2008
DONAR COMPTE
Decrets d’alcaldia del 721 al 772 de 2008.
Temes de personal.
APROVATS
Actes de la sessions plenàries ordinàries del 21
de juliol i 15 de setembre de 2008. Unanimitat.
Creació del Consorci Sanitari del Garraf i els

seus Estatus reguladors. Aprovat per 12 vots a
favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 d´ERC, 2 PPC
i 1 EC-FIC), 4 abstencions (4 d’ICV) i 1 vot en
contra (1 d’ICb).
Designar els representants de l’Ajuntament de
Cubelles a les ponències tècniques del Consell
Comarcal del Garraf. Aprovat per 9 vots a favor
(4 del PSC, 4 de CIU i 1 d´ERC), cap vot en
contra i 8 abstencions (4 d’ICV, 2 del PPC, 1 ICb
i 1 EC-FIC).
Estimar les al·legacions i aprovar definitivament
el Reglament d’organització i funcionament del
Registre municipal d’unions estables de parella

de l’Ajuntament de Cubelles.
Conveni de col·laboració establert entre el
Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament
de Cubelles. Aprovat per unanimitat.
Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any
2009 i següents, la modificació de les Ordenances
Fiscals. Aprovat per 9 vots a favor (4 del PSC, 4
de CIU i 1 d´ERC), 7 vots en contra (4 d’ICV, 2
del PPC i 1 EC-FIC) i 1 abstenció (1 ICb).
Demanar formalment al Parlament de Catalunya
i als diputats que en formen part que es declari
la sardana com a ‘dansa nacional de Catalunya’.
Aprovat per unanimitat.

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local Extraordinària
i Urgent de 28/11/08
APROVATS
Donar compte de la interlocutòria dictada en
el recurs ordinari 319/2008 1C, interposat per
AUTOPISTES DE CATALUNYA SA.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 953 /2008.
Contracte menor de subministrament, amb
DELL COMPUTER S.A. per l’adquisició de vuit
ordinadors per import de 6.720,30 €.
Contracte menor de subministrament amb
SEIDOR MICROSISTEMES, S.A. per a l’adquisició
de cinc escàners per import de 4.285,56 €.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 560,
638, 678, 716, 720, 758, 810, 862, 857, 885, 886 i
952 mitjançant els quals s’incoen els expedients
de contractació.
Contracte menor de subministrament amb IDASA
SISTEMAS S.L, per l’adquisició d’un aplicatiu per
a la gestió d’actius públics per un període de sis
mesos per import de 6.030,00 €
Incoació procediment disciplinari i sancionador
per pressumpta infracció ambiental a les empreses
SERVICIOS CUNIT SL i ETS GRUPO TITAN SA.
Contracte menor d’obres amb OBRES
URBANÍSTIQUES
SEGLE
XXI
S.L.,per
l’arranjament de voreres i vorades de diverses
zones del municipi per import de 38.507,36 €.
Certificació núm. 3, 4 i 5 de les obres de dues naus
industrials destinades a emmagatzematge general
de l’Ajuntament presentada per Construccions
Joan Anton Martin, S.L per import de 116.434,88
€, 118.135,83 € i 44.921,73 €, respectivament.
Contracte de serveis per l’assistència tècnica
ambiental a la direcció de les obres del pont
sobre el riu Foix amb TECNOAMBIENTE S.L. per
import de 61.735,20 €.
Contracte menor de subministrament amb
SERCO SISTEMAS S.A. per l’adquisició d’un
vehicle de segona mà per inspecció de la via
pública per import de 6.700,00 €.
Contracte
menor
d’obres
amb
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAFAEL
JEREZ GRACIA, per la col·locació de diferents
plaques identificatives de carrers per import de
11.020,00 €.
Diversos contractes menors de serveis per la
contractació d’activitats a realitzar al CSIDE en el
període comprès entre l’octubre de 2008 i juny
de 2009 per import total de 30.916,40 €.
Memòria valorada per a la reparació de la coberta
del pavelló del poliesportiu municipal de Cubelles
per import de 57.831,07 €.
Certificació núm. 1 de les obres d’execució del
projecte de pavimentació amb gespa artificial del
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camp de futbol, per import de 472.085,49 €.
Contracte menor d’obres amb MONTAJES
TECNOSUR S.L. per la reparació de la coberta del
Pavelló Poliesportiu per import de 57.304,00 €.
Rectificacions de l’acord d’aprovació inicial del
projecte bàsic i executiu per la construcció de
dos pistes de frontó al poliesportiu municipal de
Cubelles amb un pressupost total d’execució de
186.682,92€.
Programa funcional de la nova biblioteca i arxiu
històric municipal de Cubelles.
Bases reguladores per la participació d’establiments
a la Xatonada Popular de Cubelles.
Certificació número 1 i última de les obres de
reforma de la llar d’infants Cubelles II, per import
de 138.813,12 €.
Contractemenord’obres,ambCONSTRUCCIONES
Y REFORMAS RAFAEL JEREZ GRACIA per
l’arranjament de la coberta del pavelló gran del CEIP
Charlie Rivel per import de 6.728,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
NETICONT, S.L. per a l’adquisició de contenidors
de recollida selectiva per import de 20.880,00 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de
servei de bar del Carnaval, de la Festa Major Petita
i de la Festa Major 2009 de Cubelles.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques del contracte
de serveis per a la redacció del Pla Especial de
Protecció de la desembocadura del Riu Foix

Junta de Govern Local de 11/11/08
APROVATS
Contracte menor de subministrament amb
SUMINISTROS PARA ESPACIO ACTIVO, S.A per
a l’adquisició de mobiliari per al Departament de
Dinamització Econòmica i Comerç per import de
6.119,99 €.
Conveni de col·laboració entre el CPNL i
l’Ajuntament de Cubelles per a l’organització de
cursos de català
Contracte menor de subministrament amb
PIROTÈCNIA IGUAL S.A pel subministrament de
material pirotècnic per diversos actes organitzats
per la Regidoria de Festes i Tradicions per import
de 10.484,86 €.
Bases que regulen la subvenció per l’ús de la
deixalleria municipal als residus comercials del
municipi de Cubelles.
Protocol – programa de commutació de sancions
administratives per treballs en benefici de la
comunitat a efectuar per l’Ajuntament de Cubelles
i el Cos de Mossos d’Esquadra.

Contracte menor de subministrament amb
VIPROSERSA (per a l’adquisició de 1.300 plaques
de gual amb xip de control per import de
17.336,20 €.
Contracte menor de subministrament amb
VIPROSERSA per a l’adquisició d’un software
controlador del nou sistema de gestió de guals
per import de 11.501,40 €.
Execució d’una part del Pla d’Adequació
d’Enllumenat amb SECE S.A. per import de
265.060,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
PRIMION DIGITEK, S.L.U. per a la informatització
de l’aplicació de les bonificacions sobre el rebut
de la recollida d’escombraries per import de
17.887,20 €.
Modificació de la forma de pagament del contracte
menor de subministrament per l’adquisició
d’un carretó elevador amb RECAMBIOS Y
DISTRIBUCIONES BARCELONA S.A.
Contracte de serveis per l’elaboració del projecte
d’informatització i automatització de processos del
Departament de RR.HH. amb BT SOLUTIONS
S.L., per import de 35.960,00 €.
Inicial del Projecte bàsic i executiu per la construcció
de dos pistes de frontó al poliesportiu municipal
de Cubelles per un import de 186.682,92 €.

Junta de Govern Local Extraordinària i
Urgent de 31/10/08
APROVATS
Contracte menor de serveis amb Jean-Jose Mas
per la contractació del servei de redacció del
projecte bàsic del Centre Cívic a Mas Trader per
import de 9.908,99 €.
Contracte menor d’obres amb CERRAJERÍA
RAMÓN SOLA E HIJOS, S.L. per a la reparació
de les reixes ubicades a la Casa del Fortin a la
Mota Sant Pere per import de 3.887,16 €.
Modificació del contracte menor de serveis per
la reparació del tractor de la Brigada Municipal,
amb GARATGE HUGUET S.A. per un import
3.620,88 €.
Adjudicació provisional del contracte de serveis per
l’assistència tècnica ambiental a la direcció de les obres
del pont sobre el riu Foix amb TECNOAMBIENTE
S.L. per import de 61.735,20 €.
Contracte menor de subministrament amb
RECAMBIOSY DISTRIBUCIONES BARCELONA
S.A. per l’adquisició d’un carretó elevador per
import de 7.888,00 €.
Revisió de la subvenció de 2007 al Grup Riscos
de Cubelles (G.R.C.), atès que l’import justificat
ha estat inferior al concedit en 170,37€.
Contracte menor de serveis amb SGAE pels drets

Acords de la Junta de Govern Local
d’autor relatius a diverses actuacions efectuades
durant l’any 2008 al municipi de Cubelles per
import de 8.067,18 €.
Contracte menor de serveis, amb 4 POBLES,
S.C.P. per al repartiment dels programes de Festa
Major de 2008 i cartells diversos per import de
4.233,74 €.
Contracte menor de subministrament amb
SOLFESA S.A., per la contractació del lloguer
de dos escenaris per a la Festa Major 2008 per
import de 18.519,40 €.
Modificació del contracte menor de serveis per
l’actuació del grup musical Antònia Font per
la festa major de cubelles, amb MUSIC FROM
TAMARIT S.L. essent el nou import 15.428,00 €.
Contracte menor de serveis, amb el Sr. J. A.
Cascajosa Ligero (UNÍSON) per la contractació
del servei de sonorització i il·luminació del festival
de música “La Mota Festival” per un import de
3.799,00€.
Contracte menor de serveis amb RAÚL RAMOS
ASSOCIATS, S.L. per a la realització del disseny
dels fulletons dels itineraris de Cubelles per
import de 3.340,80€.

Junta de Govern Local de 9/12/08
APROVATS
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
i el grup EL PUNT per a la inserció publicitària
d’anuncis a diferents publicacions per import de
11.600,00 €.
Bases i obrir la convocatòria d’una beca per a
desenvolupar la investigació local i la despesa de
1.000€ per atorgar al guanyador.
Contracte menor de subministrament amb
ESPECTACLES MAESTRAT S.L. pel lloguer,
muntatge i desmuntatge d’una carpa poligonal
amb decoració i il·luminació interior amb un
escenari i escala d’accés pel Carnaval 2009 per
import de 14.024,40 €.
Contracte menor de serveis amb CUÏC S.L. pel
muntatge, il·luminació, sonorització i desmuntatge
de les carrosses de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, i lloguer d’una escala per import de
11.745,00 €.
Contracte menor de serveis amb SECE S.A. per
la contractació de la instal·lació de les guirnaldes i
llums de Nadal per import de 8.223,12 €.
Adjudicació provisional del contracte de
subministrament de material tècnic per a la
renovació de Ràdio Cubelles, amb AEQ per
import de 31.992,80 €.
Pròrroga del contracte d’obres per a l’execució
del projecte de portada d’aigua des dels dipòsits
de Corral d’En Cona fins als dipòsits existents a
Mas Trader II.
Obertura del procediment negociat per a la
concessió administrativa d’ús privatiu del domini
públic per a la instal·lació de diverses activitats
comercials.
Signatura del Conveni de Col·laboració entre el
Consell Comarcal del Garraf i els Ajuntaments
de la Comarca del Garraf per a la planificació
del transport escolar col•lectiu no obligatori
d’alumnat d’educació obligatòria, curs 2008-2009.

Junta de Govern Local de 23/09/08
APROVATS
Resolució del contracte d’arrendament de dues
naus industrials de la Partida de Solanes i de
l’immoble situat al carrer Joan XXIII núm. 20.
Certificació núm. 1 i 2 de les obres de dues naus
industrials destinades a emmagatzematge general
de l’Ajuntament amb Construccions Joan Anton
Martin, S.L., per import total de 229.027,64 €.

Conveni entre el departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per crear
una llar d’infants pública de titularitat municipal
Contracte menor de serveis amb GRÀFIQUES
VILANOVA 2006, S.C.P. per la impressió dels
fulletons dels itineraris per import de 7.870,60€.
Aportació ordinària a la Mancomunitat per a
l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de
la comarca del Garraf, corresponent a l’exercici
2008 i l’aportació extraordinària Projecte “Timol”,
per un import total de 16.816,16 €.
Rectificació d’errada aritmètica de la JGL de data
3 de setembre de 2008, relativa a l’adjudicació
provisional del contracte de gestió del servei
públic de neteja de via pública.
Pròrroga del contracte administratiu de serveis
per a la neteja dels edificis municipals del CEIP
Vora del Mar i les dependències de la Policia Local
per import de 133.139,33 €.
Contracte d’obres d’execució del projecte
d’urbanització del sector “Liga sin Nombre” de
Cubelles amb ADEC BUILDING FACTORY S.A.
per un import total de 278.224,11 €.
Contracte menor de serveis amb PTR DEL
VENDRELL 2000 S.L. per la contractació del
servei de delineació del projecte de pavimentació
del nucli antic per import de 10.092,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
ALAVÉS MONTAJES Y REALIZACIÓN S.L. per la
contractació de la il·luminació de la carpa ubicada
a la Plaça del Mercat; per import de 3.248,00 €.
Contracte menor de serveis amb FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO S.L. per la contractació del
servei de posada a punt del mobiliari infantil de
diverses zones; per import de 13.966,40 €.
Adjudicació definitiva del contracte de gestió
del servei públic de neteja de la via pública amb
CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y AUXILIARES S.A. per l’import de
5.709.415,92 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques, del contracte
de subministrament de material tècnic per a la
renovació de Ràdio Cubelles per import de
32.000,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
RAICH SO I IL·LUMINACIÓ pel subministrament
i instal·lació de la sonorització de la sala
d’exposicions i sala de reunions del CSIDE per
import de 8.111,35€.
Contracte menor de serveis amb el Sr. Màrius
Navazo Lafuente per a la realització d’un estudi
de mobilitat del nucli antic municipal per import
de 8.120,00 €.
Contracte menor de serveis amb NX, S.L. per a la
redacció del Mapa d’Instal·lacions Esportives per
a l’actualització del Pla Director d’Equipaments
Esportius per import de 14.500,00 €.
Contracte menor d’obres amb OBRES
URBANÍSTIQUES SEGLE XXI, S.L. per a la
contractació dels treballs d’obertura d’una rasa
a la vorera i vials pel pas de línies elèctriques al
carrer Banyeres de la Urbanització Corral d’en
Cona per import de 21.378,80 €.

Junta de Govern Local de 14/10/08
APROVATS
Donar compte de la sentència núm. 241/2008 i
338/2008.
Bases dels processos selectius, mitjançant
concurs-oposició lliure, de: una plaça de Tècnic
de Recursos Humans, enquadrada dins l’escala
d’Administració Especial, Subescala tècnica,
classe tècnic mig, classificada en el grup A2; una
plaça de tècnic/a auxiliar Arxiver/a, enquadrada
en l’escala d’administració especial, subescala
administrativa, grup de classificació C1; una plaça
de tècnic/a d’esports, grup de classificació A2;
una plaça de tècnic/a auxiliar de Medi Ambient,

enquadrada en l’escala d’administració especial,
grup de classificació C1; una plaça d’inspector/a
de la policia local, enquadrada dins el grup
d’administració especial, subgrup de serveis
especials, classe policia local, grup A2.
Bases que han de regir el procés selectiu de
provisió mitjançant concurs-oposició per proveir
vuit (8) places d’Administratius, torn de promoció
interna, enquadrades dins l’escala d’Administració
General, subescala administrativa, categoria
administrativa, grup C1 nivell 18.
Adjudicació provisional del contracte de serveis
per l’elaboració del projecte d’informatització i
automatització de processos del departament de
RR.HH. amb BT SOLUTIONS S.L. per import de
35.960,00 €.
Conveni de col·laboració entre l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de
l’Ajuntament de Cubelles i El Consell Comarcal
del Garraf.
Modificació de l’acord de la JGL de data 27 de
maig de 2008 pel qual s’aprova la modificació del
contracte administratiu de concessió del servei
públic de transport urbà.
Despesa de l’aportació corresponent a l’any 2008
del Consorci de Turisme del Garraf, per un import
de 4.720 €.
Contracte menor de serveis amb SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. per a la contractació
dels serveis de seguretat per a la festa de la
Verema 2008 per un import de 3.230,31 €.
Signatura de la clàusula addicional cinquena del
conveni de data 22 de juliol de 2004.
Revisió del preu del contracte de prestació del
servei de cementiri de Cubelles amb Fusteria
Cubelles S.L., quedant fixat el mateix en un import
absolut de 1.664,83 €, que sumats a l’import del
contracte suposen un import total de 41.303,55 €.
Formulació d’una actuació nova per l’anualitat 2010
del PUOSC corresponent al període 2008-2012.
Despesa per un import de 17.819,60 € per a
l’execució del Conveni de Col·laboració entre el
Consell Comarcal del Garraf i els Ajuntaments
de la Comarca del Garraf per a la planificació del
transport escolar col·lectiu no obligatori d’alumnat
d’educació obligatòria, curs 2007-2008.
Anul·lació dels preus públics corresponents
a les Regidories de Comunicació i d’Hisenda,
Planificació i Serveis Externs, Festes i Tradicions i
Regidoria de Turisme.
Canvi dels preus ja existents en l’annex de
l’Ordenança Fiscal núm. 28, afegint els elements a
les actuals regidories detallats a l’acta.
Contracte menor d’obres amb GRUPO
INSTALACIONES SCCP per la contractació de
les obres d’instal·lació elèctrica del camp de futbol
per import de 30.978,80 €.
Normes d’ús del camp de futbol municipal “Josep
Pons i Ventura”.
Adhesió formal de l’Ajuntament de Cubelles
al Conveni subscrit entre els ajuntament de
Cubelles, Canyelles i Olivella i el Consell Comarcal
del Garraf per l’elaboració i implementació del Pla
de Prevenció de Drogodependències.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de
subministrament d’un vehicle al servei de la Policia
Local per un import total de 51.558,72 €.
Certificació núm. 3 de les obres d’urbanització de
l’accés i entorn al poliesportiu amb ADEC Building
Factory, S.A. per import total de 386.634,38€,
Contracte menor de serveis amb el Sr. JOSE
JAVIER MIGUEL ORTEGA per la redacció del
projecte i la direcció d’execució de la substitució
i si escau del reforç estructural de la coberta del
Pavelló Poliesportiu per import de 10.780,00 €.
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Opinió dels grups municipals
Iniciativa per Catalunya Verds davant la LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
ICV ha reiterat des de la signatura del Pacte Nacional per l’Educació
(PNE) l’any 2006 la seva voluntat de contribuir al consens necessari
per garantir una llei ambiciosa que abasti totes les possibilitats que
permet el nou Estatut de Catalunya, una llei d’educació estable i duradora, que no canviï allò que ja funciona
del nostre sistema educatiu, però alhora que permeti innovar, modernitzar el sistema públic i aprofundir en
l’equitat i la compensació de desigualtats com a millors garanties de la qualitat i l’excel·lència.
Hem abordat el debat de la LEC amb el convenciment que la millor manera de garantir-ho és aprovar una
llei que reflexi els treballs i els acords signats al voltant del PNE, on els membres de la comunitat educativa,
superant punts de partida molt diferents i contradictoris van ser capaços de traçar uns objectius i unes
estratègies compartides.
El consens polític necessari per tirar endavant aquesta llei no pot prescindir del consens educatiu i social
necessari per aprovar una llei que ha de donar noves eines, però que suposarà també un esforç pel seu
desplegament. Des d’ICV creiem que el Govern no ha entès la necessitat d’assegurar el consens educatiu
i social a la llei, i en l’aprovació del text s’ha primat l’acord polític amb CiU abans que l’acord social.
Organitzacions sindicals, d’estudiants, de pares i mares, de professorat i renovació pedagògica (entre elles
12 dels 20 signants del PNE) no poden quedar al marge del consens per la llei. Des d’ICV hem recollit les
seves esmenes.
Hem defensat i continuarem defensant en el tràmit parlamentari de la llei, tots aquells elements que
considerem noves eines, nous recursos per innovar i modernitzar el sistema educatiu i en especial el sistema

públic. En són alguns exemples:
• L’aposta clara per l’autonomia dels centres.
• La introducció de la cultura d’avaluació de tot el sistema educatiu.
• El reconeixement al paper dels ajuntaments com a administració educadora, amb competències,
recursos i capacitats tècniques suficients per deixar de tenir un paper subsidiari i posar en valor el seu rol
com a administració més propera a la ciutadania.
• La creació de les zones educatives, que han de garantir els recursos compartits.
La llei ha d’establir la gratuïtat, la igualtat en l’accés, l’escolarització mixta i l’escolarització d’alumnes
nouvinguts com a requisits ineludibles d’aquestes escoles, que reben finançament públic, que tenen vocació
i voluntat d’exercir la seva funció social.
La llei ha de responsabilitzar a l’administració educativa de la funció de planificació de places escolars.
La crisi econòmica no pot ser, en absolut, l’argument per aturar o reduir els pressupostos educatius. Els
darrers anys de la gestió del Govern, han permès una inversió molt forta tant en equipaments educatius
per fer front a la demanda creixent com en nous programes i plans de millora que han generat moltes
expectatives en els docents i els professionals. Bona part del malestar actual entre el professorat i aquests
professionals és degut a la manca de suport i estabilitat per desenvolupar aquests instruments.
En un moment en que no hi ha encara acordat el model del nou finançament per a Catalunya, des d’ICV
apostem clarament perquè un cop l’acord amb l’Estat garanteixi noves aportacions econòmiques a la
Generalitat, aquestes han de prioritzar la inversió educativa.

CAMINANT
Sovint quan el camí és llarg i ple d’obstacles, el cos ens demana descans.
Cal pensar “ara no”, ja tindrem temps, perquè darrera d’aquest nom
que es diu Cubelles hi ha persones i no podem decebre-les.
Quan el PSC va formar govern municipal érem conscients de les mancances, del retard
evolutiu de Cubelles respecte d’altres poblacions veïnes. Era tot un repte. Sabíem de
les forces vives locals instal·lades en la lluita del poder pel poder, de les resistències a
que aquest govern pogués governar amb la ciutadania. Ningú ens va enganyar, sabíem
on ens ficaven. Per tant, estem preparats a una campanya continuada d’improperis,
d’erosió d’imatge, a muntatges rars als actes públics, als mitjans de comunicació, etc.
Forma part del joc que alguns entenen com a “democràtic”, i pel que es veu en
política cal assumir-ho, tot i que com a persones costi d’entendre-ho.
Com a PSC varem fer un compromís amb la gent, amb el Poble, i creiem que l’estem
complint. No governem per als “quinze” de sempre, sinó per a quinze mil persones
residents i molts més que a Cubelles tenen la seva segona residencia. D’això podeu
estar segurs.
Els projectes que vàrem comprometre al Pla de Mandat s’estan portant a terme.
Quan haguem de passar comtes, ho tindrem fàcil. No creiem que ningú pensi que

aquest govern (fora de la propaganda maliciosa) no està treballant més enllà del que
d’ell s’esperava, i ... sorpresa! És participatiu, tot i el que costa ser blanc de crítiques
pernicioses als actes públics per part d’alguns coneguts de sempre.
No oblidem el nostre compromís, tranquils. Desitgem seguir gaudint de la confiança
del Poble, tal com nosaltres creiem en les possibilitats de Cubelles com a territori i
de la seva gent com a Poble.
Quan deien que aquest govern no duraria més de deu mesos (algú va mostrar
molt interès en que no es superés aquesta data) és obvi que es van equivocar.
Seguim caminat, amb el cap ven alt i la consciència molt tranquil·la. La prova que a la
Agrupació del PSC creiem en el que estem fent, és la recent reelecció de Maria Lluïsa
Romero com a Secretaria General del Partit a Cubelles, tot un signe de continuïtat.
Amb aquest escrit fem una crida a les forces que practiquen aquesta campanya
d’erosió, per que en aquestes dates nadalenques afluixin i reflexionin si aquesta és
la millor manera de fer política. Al igual que Cubelles com a població, la política local
també mereix evolucionar.
Per suposat desitgem a tothom unes bones festes i que encarem l’any vinent amb
més pau interior i amb el necessari benestar perquè això sigui possible.

TRASLLAT DE LA REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA,TURISME I COMERÇ
Ens trobem en una situació econòmica difícil a nivell mundial i que evidentment ens afecta a
la nostra comarca i població, això en contra de caure en el desànim ens ha d’encoratjar per
realitzar accions tan des de el vessant privat com des de les institucions.
I més que mai hem de treballar tots junts per tenir èxit.
És en aquest sentit que des de la regidoria de Dinamització Econòmica,Turisme i Comerç ens hem ubicat al carrer
Jacint Verdaguer, antiga oficina de recaptació, per oferir un millor servei:
SOLC (Servei d’Orientació Laboral de Cubelles)
Oferim els serveis següents:
Per les persones: Informació general sobre ocupació, orientació laboral personalitzada, selecció d’ofertes de treball
adequades al perfil professional, formació, pràctiques laborals en empreses, borsa de treball.
Per a l’empresa: Informació i assessorament i difusió de les ofertes de treball.
A tall d’exemple, en número absoluts, de les 50 ofertes de treball rebudes el 2008, el servei ha pogut cobrir 28 llocs
de treball mitjançant l’enviament de 101 usuaris sobre els 155 contactats.
Seguirem treballant perquè, amb la col·laboració de tots, aquest servei sigui el màxim d’eficient.
Creació d’empreses
En aquest apartat intervenen els següents agents:
Amb la col·laboració del Servei d’iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf oferim
l’assessorament a l’emprenedor ajudant-lo en el Pla de Viabilitat i el Pla d’empresa.
Microcrèdits la Caixa; l’Ajuntament de Cubelles ha signat un conveni de col·laboració amb la Caixa.

Club de l’emprenedor; els nous emprenedors tindran aquesta eina per poder fer el Pla d’Empresa, tenint un lloc on
poder treballar amb ordinador, fax, telèfon i documentació, així com el seguiment d’un tècnic.
Consolidació d’empreses
Un cop creada l’empresa cal fer un seguiment a posteriori, els agents implicats són:
Tècnic Ajuntament Servei Prospecció Empreses. - ADEG; Associació d’Empresaris, Garraf i Alt i Baix Penedès.
Mancomunitat Penedès Garraf. Iniciatives Econòmiques. - Associació Hostaleria i Comerç de Cubelles.
SICTED. Consorci de Turisme. - Diputació de Barcelona - Comerç
Generalitat de Catalunya – Comerç - Formació (Generalitat i Diputacio)
OMIC (Oficina Municipal Informació al Consum)
Donem servei al consumidor i a l’empresari.
En temes com: política lingüística, horaris comercials, fulls de reclamacions, formació en consum, temes de consum en general.
Turisme
S’ha fet una Diagnosi i Estratègia Turística de Cubelles amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Promoció de Cubelles a través de fires com : FITUR, SITC, Màlaga, Cornellà, amb la col·laboració del Consorci de
Turisme del Garraf i la Diputació.
Noves guies turístiques
SICTED, implantació de sistemes de qualitat. - Creació i publicació d’itineraris a peu i en bicicleta.
Desenvolupades activitats d’estiu per a tothom “esplatjat”
Creació del Grup de Competitivitat, amb empreses de Cubelles, per crear productes turístics, en una dinàmica
directa entre el sector públic i privat.

¿ TENDREMOS LOS CUBELLENSES REGALO DE REYES ?
Miren, lo diremos muy claro.Tal como están las cosas, sería un regalo para todos
los vecinos de Cubelles que el actual equipo de Gobierno hiciera una seria
reflexión, rectificara, y apostara de una vez por invertir y hacer crecer nuestro
municipio. Mirara menos por llenar sus bolsillos, y pensara más por dotar de servicios sociales a un municipio
que están maltratando.
Orientaremos estos escritos a denunciar, mes a mes, los sinsabores que nos van dando a todos los ciudadanos.
Hoy trataremos dos temas, irán seguidos de muchos, cualquiera de los que expongamos están debidamente
documentados y han de ser conocidos por todos, pues todos pagamos impuestos y tenemos derecho a
pedir más seriedad.
Primer tema: Juntas de Gobierno Extraordinarias y Urgentes innecesarias y caras, carísimas, para el
municipio.
Ahí va un ejemplo de muchos, todo aquel vecino que tenga la inquietud de conocer con más precisión en
qué se gastan el dinero estos Sres. que se ponga en contacto con nosotros.
El día 14 de octubre el equipo de Gobierno celebró una Junta de Gobierno Ordinaria. Por supuesto, SE
COBRÓ.
Unos días más tarde, el 28 de octubre, el equipo de Gobierno celebró otra Junta Ordinaria que duró
exactamente 40 minutos.Y, POR SUPUESTO, SE COBRÓ.
Y tres días más tarde, el 31 del mismo mes, se celebró otra Junta, en este caso, EXTRAORDINARIA Y
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URGENTE, de 20 minutos de duración. POR SUPUESTO, COBRADA APARTE. Han leído bien en las fechas
y en la duración, tres días más tarde de otra Junta se vuelve a celebrar una distinta, a pagar aparte, y que se
ventila en 20 minutos. El ciudadano que quiera analizar si los temas tratados en esta Junta extraordinaria y
urgente son realmente urgentes, tiene a su completa disposición la documentación para su análisis.
Y todo lo que hemos comentado de las Juntas de Gobierno –repetimos, 3 cobradas en el mes de octubrese ha agravado con un hecho acaecido en las Juntas de Portavoces, ya denunciado públicamente por este
Partido, consistente en la duplicación del gasto, por cuanto no asiste a las mismas desde que tiene dedicación
exclusiva el Sr. Albert, como sería su obligación, sino que asiste otra compañera de formación, que también
las cobra.
¿Es esto serio?. Que cada uno analice y saque sus conclusiones.
Segundo tema: la situación de la biblioteca, el estado en el que se encuentra, la carencia de bibliografía, hecho
denunciado por más de 100 jóvenes de Cubelles. Señores del equipo de Gobierno, en esto deberían de
gastarse el dinero en lugar de tanto sueldo por dedicación exclusiva, dejen de dilatar la creación de un espacio
cultural para toda la población estudiantil.
Vamos a conservar la ilusión de que el 2009 suponga un cambio en la forma de gestionar el municipio.
Que cualquier ciudadano que quiera trasladarnos sus inquietudes no dude en llamarnos: Juani Navarrete
-687.56.30.97-; Luis Alamán -629.58.78.56-.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD¡¡¡

Opinió dels grups municipals
PLANTEM CARA A LA CRISI
Esquerra, en l’actual context de crisi econòmica i d’incompliment
del nou sistema de finançament, posa en marxa la campanya
‘Plantem cara a la crisi’.
PER UN BON FINANÇAMENT
- La solidaritat comença pels de casa, atenent a les seves demandes i necessitats . La publicació de
les balances fiscals evidencia l’espoli fiscal que pateix Catalunya. El nou model de finançament ha de
comportar un increment de recursos que permeti donar una resposta a la situació de crisi per tal de
reforçar els serveis a les persones i millorar la productivitat de les empreses.
UN NOU MODEL PRODUCTIU. INDÚSTRIA I CONSUM RESPONSABLE
- Reduïm el pes del sector financer i recuperem la competitivitat d’una economia productiva .
- Suport als sectors productius que creen riquesa i valor afegit.
- Consum responsable dels recursos naturals i promoció de la producció de béns i materials durables
i re utilitzables.
En moments de crisi és quan resulta més important la inversió en polítiques socials, per evitar que la
crisi la paguin els de sempre. Pensionistes, treballadors, petits empresaris, i desafavorits, són un univers
molt vulnerable que tradicionalment són víctimes de la situació.
STOP RETALLADES SOCIALS
- Aturem les retallades socials: la crisi no la poden pagar els de sempre. Ara més que mai cal impulsar
polítiques socials. Invertir en capital i cohesió social esdevé fonamental i, per això, exigim que s’aturin

les retallades socials i els expedients de regulació injustificats.
REDUCCIÓ FRAU FISCAL
- Combatre el frau fiscal i l’economia submergida. Fiscalitzar les grans empreses i corregir les llacunes
de l’Agència Tributària: Catalunya suporta més del doble d’inspeccions i liquidacions que Madrid.
- Diversos estudis xifren el frau fiscal i l’economia submergida a Espanya entre el 20% i el 25%
del PIB. Aquesta dada s’uneix a la percepció social, tal com mostren diverses enquestes, d’elevats
índexs de corrupció i frau. Lluitar contra el frau fiscal i l’economia submergida és un deure de
l’administració envers els ciutadans i les ciutadanes i la seva reducció efectiva ha de permetre obtenir
uns ingressos addicionals per valor de 38.000 M d’euros, diners que es podrien destinar a finançar
més protecció social (com a dada de referència, són necessaris 2.000 M d’euros per desenvolupar
les obligacions derivades de la Llei de la dependència per l’any 2009), que en l’època actual de crisi
és més necessària que mai.
CONDICIONS AL RESCAT BANCARI
- Els ajuts que rebin les institucions financeres han de ser condicionats a la participació efectiva de les
institucions públiques en la determinació de les prioritats financeres, que ara mateix s’han de centrar
en les famílies i les empreses productives. Ajuts condicionats en centrar les seves prioritats en les
famílies i les empreses productives.

LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMB 400 PARAULES
A ningú se li escapa que la transparència i
la participació ciutadana que ens ofereixen
des del govern, no és la transparència
i la participació ciutadana que ens han
promés, ni la que el ciutadà té dret a rebre, ni la que reclama el poble. I és que aquesta
transparència i aquesta participació ciutadana que demana el poble, els del govern, no la
volen. Prediquen molta transparència i molta participació però en practiquen molt poca.
De fet la transparència del govern és opaca i la participació escassa. I quan es convida
al ciutadà a participar, la seva opinió no és escoltada ni tinguda en compte per res. La
informació que transmet el govern no és completa i aixó fa que no es puguin analitzar
suficientment els temes. És la mateixa estratègia d’aquell concurs televisiu que desprès
d’anunciar un premi amb una frase rimbombant, deia “... i hasta aquí puedo leer” i deixava
a l’espectador immers en un mar de dubtes.
Quan es convoca a l’Associació de Comerciants, per parlar de l’actual reordenació del
Passeig Vilanova, és a dir, treure places d’aparcament per posar-hi jardineres, i els veïns
responen que no es vol aquest canvi tal com es proposa, el govern no els hi fa ni cas i
posen les jardineres.
Quan diem que no volem el pont al carrer Lleida, entre d’altres coses perquè hi ha un
acord de Ple que ho ratifica, el govern ni escolta al poble ni compleix l’acord de Ple, i
decideix tirar pel dret i fa el pont al carrer Lleida.
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Quan es convoquen als veïns del Nucli Antic per parlar de restauració dels carrers i els
veïns no hi estan d’acord, s’acaben les reunions dient que això és el que el govern ha
decidit, i aixó és el que es farà, i si no es vol fer com el govern ha decidit, la inversió es
farà en un altre lloc. Aixó és participació ciutadana? Aquesta manera política d’actuar, no
tenia abans un altre nom?
Aquestes actituds per res indiquen que el govern vulgui seguir pel camí de la transparència
i de la participació, sinó mes bé la posada en escena, amb “un to“ de magnificència en
un aparador en el qual es pretén que el “producte“ es “compri” sense fer esforços. I
son aquestes actituds les que generen una frustració col·lectiva que fa que el ciutadà es
pregunti, per exemple, de què li serveix treballar per recollir signatures?, i de què li serveix
assistir a reunions per aportar la seva opinió si després no es ténen en compte?, i de què li
serveix entrar instàncies si després no es responen? Creiem que al ciutadà només se’l sent,
però no se l’escolta, i tot plegat ens duu a un desencís lògic, que fa que la distància entre
els governants i el ciutadà cada cop sigui més gran. Aquesta distància i la manca de confiaça
envers els nostres governants són la causa de l’alt índex d’abstenció reflectit a les urnes.
Esperem que aquest escrit surti complet, ja que amb el nou equip de govern, no només
ha canviat la “participació i la transparència”. També ha canviat l’espai que els grups polítics
tenim a la revista, que ha quedat reduït a només 400 paraules. Gràcies al govern per deixarnos expressar i desitgem que vostès puguin llegir l’article compl-

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.
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Telèfons
Urgències
Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d’Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d’Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d’Àliga

112
93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 79 06
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30
93 895 67 71

Serveis
Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE
Taxi Montse
Taxi Albert
Taxi Daniel Flores
Taxi Isidoro
Farmàcia Muntaner (poble)
Farmàcia López (platja)
Correus
Parròquia Santa Maria
Org. Gestió Tributària

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
902 24 02 02
609 36 51 53
657 20 50 70
653 79 78 57
627 73 20 86
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 67 08
93 895 00 30
93 895 76 84

Municipals
Ajuntament de Cubelles / OPIC
Serveis Tècnics
Serveis a les Persones i Pol. d’Igualtat
Salut i Cooperació
Medi Ambient
Festes i Tradicions i Prom. Cultural
Poliesportiu Municipal / Esports
Joventut / Espai Jove
Dinamització Econòmica / SOLC / Consum
Biblioteca i Casal de Cultura
Jutjat de Pau i Registre Civil
Oficina de Turisme (poble)
Ràdio Cubelles
Comunicació
Ensenyament
Servei d’entitats/Centre Social

93 895 03 00
93 895 78 50
93 895 24 57
93 895 63 50
93 895 00 15
93 895 01 47
93 895 04 25
93 895 03 61
93 895 77 77
93 895 23 87
93 895 75 10
93 895 25 00
93 895 03 26
93 895 60 41
93 895 16 02
93 895 75 51

Centres educatius
IES Cubelles
CEIP Charlie Rivel
CEIP Vora del Mar
CEIP Mar i Cel
Llar d’Infants “La Draga”

93 895 50 24
93 895 09 56
93 895 75 15
93 895 25 21
93 895 21 61

24

