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Amb la novetat de l’obertura de l’IES,
els alumnes de Cubelles van tornar a les aules
el passat 12 de setembre sense problemes
destacables. Les principals novetats són
l’entrada en funcionament de la segona fase
de l’escola Vora del Mar i de l’institut, que
permetrà que els infants cubellencs tinguin
garantit tot l’ensenyament dels 0 als 18 anys.

Totes les forces polítiques municipals van
aprovar el projecte del pont sobre el Foix
que ha d’enllaçar les dues lleres del riu, entre
el barri Marítim i el sector de la Mota de Sant
pere – Clot del Bassó. El pont, que enllaçaria
els carrers Lleida i Pompeu Fabra, té un
pressupost aproximat d’1,6 milions d’€
i caldrà negociar amb les institucions supra-
municipals per tenir els informes favorables
pertinents i per establir el finançament.

Departament de Comunicació

Les cubellenques Jana Eberle i Cristina
Pedrosa van ser escollides pubilla infantil
i pubilla de la Verema 2005, respectivament.
La XVIII Festa i 5a Fira de la Verema va
superar els 5.000 visitants, l’objectiu marcat

per la regidoria. La festa d’homenatge a la
pagesia ha aconseguit una plena combinació
amb la Fira multisectorial de l’economia local
i comarcal, principalment.

Sanitat14
Balanç positiu del servei
de salvament i socorrisme
a les platges
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La Policia Local es rejoveneix i
prepara el trasllat a les noves
dependències

Hisenda6
L'Ajuntament aprova
un pressupost de "transició
i priorització"

Plens4
El Ple aprova el pressupost i la
plantilla per a l'exercici 2005
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Es crea el Servei d'Atenció als
Afectats dels Aiguats

El govern aprova inicialment
el Pla Especial del Port

Restriccions al carrer Millera
per les obres del CEIP Vora
del Mar

Diputació i Ajuntament signen un
conveni per les obres del Castell

     Més de 1.100 alumnes
comencen les classes
a Cubelles sense problemes

Jana Eberle i Cristina Pedrosa,
noves pubilles de la Verema 2005

     L'Ajuntament aprova
el projecte de construcció
d'un pont sobre el riu Foix
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Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d'Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d'Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d'Aliga

Telèfons d'urgències
112
93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 00 81
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30
93 895 67 71

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

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

Telèfons de serveis

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

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

Telèfons municipalsAJUNTAMENT
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L'ALCALDIA INFORMA

    a recent aprovació del projecte
de construcció del pont sobre el riu Foix
és el fet més destacat de l’inici del curs
polític 2005-2006. Però no és l’únic.
Coincidint amb l’arribada del mes de
setembre, els nostres infants han tornat
a l’escola... O a les escoles, perquè aquest
any, després de molt treballar en les
darreres legislatures en matèria
d’ensenyament, podem estar orgullosos
que els nostres fills i filles poden realitzar
tota l’educació, des del 0 als 18 anys,
al nostre terme municipal.

La construcció de l’IES és una fita
aconseguida per tots i totes. Els que estem
avui a l’Ajuntament, els que hi van ser
quan es van fer mobilitzacions per reclamar
la construcció d’un institut per a Cubelles,
sent alcalde en Joan Vidal, i els que van
negociar el projecte amb la Generalitat,
entremig d’aquestes dues legislatures.

Ara, amb la unànime aprovació del projecte
del pont, es milloraran les connexions
viàries –actualment existents, però
insuficients-, per arribar fins al sector
de la Mota de Sant Pere-Clot del Bassó.
L’important creixement urbanístic d’aquell
sector, unit a l’existència de nous serveis
comunitaris –deixalleria i IES,
principalment-, fan que l’Ajuntament hagi
fet una aposta forta i decidida per aquest
projecte.

La feina feta en els darrers anys, tant
a nivell de projecció com econòmica,
comença a donar els seus fruits. Així,
ja disposem del Centre Social, que aplega
a joves, grans i entitats; la Policia Local
està ultimant els preparatius per traslladar-
se a les noves dependències; el camp
de futbol tindrà aviat nous vestidors; hem
aprovat entre tots el procés perquè Cubelles
disposi d’un espai esportiu-hoteler a tocar
de les instal·lacions esportives amb un
hotel de 4 estrelles i una piscina coberta...
Com veieu, no estem parats.

Hi ha altres temes en els que també estem
treballant. Són aquells en què els
ciutadans, directament o a través dels
representants municipals, ens heu dit que
hem de millorar: neteja viària; millores
a la via pública; millores a les instal·lacions
esportives; biblioteca... Evidentment,
no tots podran entrar en aquesta legislatura,
però com a màxim responsable d’aquest
Equip de Govern us asseguro que tots els
regidors i regidores hi estem treballant.

Fonamental serà, per a poder tirar endavant
el màxim d’accions, que el proper gener
disposem del pressupost del 2006, que
ha de recollir bona part de les voluntats
expressades unes línies més amunt.

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

L

El nou curs polític
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amplada de 12 metres (7 de calçada i 2,5
de cada vorera), una llargada de prop de
70 metres i serà de baixa alçada, per tal
de minimitzar l’efecte amb el paisatge de
la desembocadura del riu.

Josep Marcillas (EC-FIC), Alcalde de
Cubelles, que va demanar el vot unànime
del projecte “per la seva importància”, va
explicar que el projecte elaborat per
l’enginyer Jaume Llongueras “ és el primer

pas, un tràmit necessari per preveure la
despesa i poder implicar als organismes
supramunicipals en quant als permisos i
al finançament”. En aquest sentit, va
explicar que “cal l’informe favorable de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)”.

Tots els grups polítics municipals van donar
el seu suport a la proposta, malgrat que
ICV i PPC van manifestar “veure
oportunisme polític” en l’aprovació.

Es va aprovar amb els vots favorables
de l’Equip de Govern (EC, PSC; ICb i ERC)
i els contraris de l’oposició (un regidor de
CiU, ICV i PP) el pressupost general
i la plantilla de la corporació per a l’exercici
del 2005. El pressupost preveu uns
ingressos d’11.200.000 € i una despesa

d’11.200.000 €, i va ser qualificat per
l’Alcalde i regidor d’Hisenda, Josep
Marcillas, com de “transició i priorització”.

La unanimitat dels regidors assistents va
aprovar la distribució del Fons Català de
Cooperació Local. L’assignació corresponent
a l’any 2005 per Cubelles, 8.432,41 €,
es distribuirà entre el Consell Comarcal del

PLENS MUNICIPALS

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

El ple de l’Ajuntament de Cubelles va
aprovar en la darrera sessió plenària,
celebrada el 19 de setembre, la construcció
d’un pont de connexió de les dues lleres
del riu Foix, a l’alçada de la desembocadura.

La nova infraestructura té un pressupost
d’1.593.823,93 € i enllaçaria les dues
lleres del riu pels carrers Lleida i Pompeu
Fabra. Les principals característiques
tècniques indiquen que el pont tindrà una

El futur pont enllaçarà les dues lleures del Riu Foix

Ple ordinari del 19 de setembre de 2005

L'Ajuntament aprova unànimement el projecte del pont del Foix
La nova infraestructura viària costarà prop d'1,6 milions d'€

La liquidació definitiva de les obres del segon sector de Mas Trader,
aprovades

Ple extraordinari i urgent de  l'11 d'agost de 2005

Garraf per al projecte Charlie Rivel Hall
(7.585,85 €) i la Mancomunitat per
l’atenció i l’assistència dels minusvàlids
psíquics de la comarca del Garraf (846,56 €).

Igualment, es va aprovar la liquidació
definitiva de les quotes d’urbanització
als propietaris de les finques incloses
a la urbanització Mas Trader II Sector, amb
els vots a favor de dos regidors d’EC,
el PSC,ICb i ERC, els contraris d’un regidor
de CiU, ICV i el PP, i l’abstenció
per absència d’un regidor d’EC.
Després d’estimar i desestimar diverses
al·legacions, es va aprovar la liquidació de
les obres per un valor de 995.708,68 €.

El pressupost per al 2005 arriba
als 11,2 milions d'€
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PLENS MUNICIPALS

Aprovat definitivament el
pressupost i la plantilla del 2005

Retirada de la simbologia feixista

Tant Joana Navarrete (PPC) com Jordi Coch
(ICV) van reconèixer la importància de la
construcció de la infraestructura, però van
posar en dubte que el govern hagi presentat
aquest projecte tot just després de les
pluges de les darreres setmanes, coincidint
amb l’inici del curs escolar i l’obertura de
l’IES a l’altra banda del riu. Jordi Coch va
anunciar que “exigirem que dintre d’aquesta
legislatura, com a mínim, hi hagi la partida
pressupostària per fer-lo”.

Maria Lluïsa Romero (PSC), regidora
d’Urbanisme, es va mostrar “orgullosa”
de portar el punt al ple i va recordar que
altres grups, actualment a l’oposició, “han
pogut endegar el projecte del pont quan
estaven al govern i no ho van fer”.

Romero va comprometre’s a “treballar
perquè la partida econòmica necessària
estigui al pressupost del 2006”. En aquest
sentit, Joan Albet (CiU) va oferir “el nostre
suport perquè així sigui” i va recordar que
en la seva etapa a l’Alcaldia, en què
“hi havia la sensibilitat però mancaven els
recursos”, es va treballar amb “un estudi
de la Diputació de Barcelona que era menys
agressiu amb l’entorn de la desemboca-
dura”.

Per la seva banda, els regidors Joan
Rodríguez (ERC) i Pilar González (ICb) van
reiterar la necessitat de combinar
“la necessitat i la protecció de l’entorn”,
i la dificultat de “trobar un equilibri entre
la recuperació de l’espai natural del Foix
i la necessitat del pont, tot i que caldrà
buscar-lo”, respectivament.

L’Alcalde, finalment, va explicar que “quan
s’aprovi el plec de clàusules,
obligatòriament, ha d’haver la partida”
i va afegir que “espero que al pressupost
del 2006 es pugui recollir aquesta inversió”.

Sobre l’oportunisme de l’aprovació del
projecte va assegurar que “un projecte no
es fa d’avui per demà, i menys un d’aquesta
envergadura” i va recordar que “des del
mes de març està encarregat i ens ha arribat
ara. Com comprendran no ho hem fet
perquè hagi plogut aquests dies i la voluntat
de tirar-lo endavant es demostra en el fet
que hem demanat subvenció al PUSOSC
per executar-lo”. L’Alcalde cubellenc va
concloure dient que “el més important
és que avui neix el pont”.

El ple també va aprovar definitivament,
amb  els vots favorables dels grups de
l’Equip de Govern (EC, PSC, ICb i ERC)
i en contra dels de l’oposició (CiU, ICV
i PPC), el pressupost general i la plantilla
de la corporació per a l’exercici 2006,
després de resoldre les al·legacions
presentades pels grups municipals de CiU
i ICV.

Josep Marcillas, Alcalde i regidor d’Hisenda,
va explicar que una de les al·legacions
“es demanava que mancava la liquidació
de l’últim exercici tancat i un avanç
de l’anterior, però a l’expedient constava
la liquidació del 2003, l’any anterior, i els
sis mesos de la del 2004, que és el que
marca la llei segons els informes
d’intervenció”.

Mònica Miquel (ICV) va explicar que
“a la nostra documentació al ple no hi
havia les liquidacions a les que es refereix
l’Alcalde” i va reclamar explicacions sobre
“el per què no s’envien les al·legacions
a la Sindicatura de Comptes”. Josep
Marcillas va respondre dient que ICV
“fa demagògia i vol portar a la gent a una
conclusió equivocada” i va assegurar que
“enviem a Barcelona la documentació que
marca la llei i, per tant, no cometem cap
infracció”.

Joan Albet (CiU), que va voler agrair
públicament que “es retardés la publicació
dels pressupostos una setmana, cosa que
ens ha permès poder fer al·legacions dintre
del mes de setembre”, va demanar eliminar

els màxims establerts en les retribucions
dels càrrecs electes per assistència a òrgans
col·legiats perquè, segons les consultes
realitzades pel grup convergent, “són
il·legals per jurisprudència”.

L’esmena es va aprovar per unanimitat,
després que Josep Marcillas expliqués que
“va ser una mesura aplicada en l’època
del Pla de Viabilitat (1996), però que mai
s’ha aplicat perquè el càlcul de sessions
previstes anualment no s’ha superat mai”.

Paral·lelament, el ple va aprovar
unànimement la retirada de la simbologia
feixista que hi ha en alguns edificis
de protecció oficial anteriors a l’etapa
democràtica. Josep Marcillas va explicar
que “aquest acord respon a una campanya
de la Direcció General d’Habitatge per
canviar les plaques dels habitatges”.
A més, aprofitant l’aprovació, el ple ho farà
extensiu a tots els símbols feixistes que hi
hagi al municipi.

En l’apartat de mocions, tots els grups van
donar el suport unànime a la moció
promoguda des de l’Ajuntament de Berga
per evitar els actes incívics que van acabar
amb la vida d’un veí d’aquesta població
durant les darreres festes de la Patum.
En la moció es demana una modificació
de la legislació penal, per tal de protegir
la justa convivència de la majoria de la
població i una major dotació dels Mossos
d’Esquadra a nivell de tota Catalunya.



HISENDA

Josep Marcillas espera que el pressupost del 2006 “serà més real” gràcies a les liquidacions

En sessió extraordinària del ple municipal,
celebrada el passat 11 d’agost, l’equip
de govern de l’Ajuntament de Cubelles (EC,
PSC, ICb i ERC) va aprovar el pressupost
general i la plantilla per a l’exercici 2005.
Els grups de l’oposició (CiU, ICV i PP) van
votar-hi en contra.

El pressupost general d’execució té un
import d’11.200.000 euros, que representa
un increment del 5,31% respecte al 2004,
i preveu unes inversions per valor
d’1.082.270,82 €. Entre les inversions
que es portaran hi ha l’ampliació de
la llar d’infants, millores a les instal·lacions
escolars i esportives, equipaments de
les platges i completar els equipaments de
dependències municipals com ara la Policia
Local i el Centre Social i de Dinamització
Econòmica.

Josep Marcillas, Alcalde i regidor d’Hisenda,
va explicar els trets més característics del
pressupost d’enguany. Marcillas va qualificar
el pressupost com “de transició i priorit-
zació” i va assegurar que “la liquidació del

2004 ens permetrà treballar conjuntament
i d’una forma més real el pressupost
del 2006”.

El pressupost aprovat recull, bàsicament,
la despesa ordinària i unes inversions
mínimes, per a les quals s’ha previst
realitzar una operació de crèdit per valor
de 375.000 €. A més, va destacar,
que “en aquest pressupost no hi ha contri-
bucions especials ni quotes urbanístiques”.
L’Alcalde i regidor d’Hisenda va assegurar
que “la situació econòmica de l’Ajuntament
està sanejada” i va informar que
“la Diputació de Barcelona va recollir dades
i informació el mes d’abril per poder
elaborar l’auditoria dels anys 2002 i,
si pot ser, part del 2003”. Aquest document
estarà a punt dintre del mes de setembre.

La regidora del Partit Popular, Juani
Navarrete, va titllar el pressupost d’estar
“buit de contingut i de pressa de pèl als
ciutadans”. En aquest sentit, va assenyalar
que “no es veu el treball realitzat de l’equip
de govern”.

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde i regidor d'Hisenda de l'Ajuntament
de Cubelles

El pressupost municipal

El govern municipal aprova un pressupost
de “transició i priorització” per al 2005

En un Ple extraordinari del passat
mes d’agost es va aprovar el pressupost
municipal d’enguany i que és
d’11.200.000 €, la qual cosa significa
un increment del 5,31% en relació
al pressupost de l’any anterior.

Vistes les dates en què s’aprova
el pressupost, aquest es considera
de transició i priorització en espera
de tenir la liquidació corresponent al 2004
que permetrà disposar de totes les dades
econòmiques a fi de conèixer el darrer
romanent de tresoreria que dóna
la magnitud de sortida de cara a futures
inversions municipals. Les liquidacions
d’aquests exercici són imprescindibles
per completar uns objectius.

Els ingressos corrents estrictes, sense
contribucions especials ni quotes
urbanístiques, experimenten un increment
del 14,6% i les despreses corrents creixen
un 12,9%, respecte a l’any passat.

Per la seva banda, la regidora d’ICV, Mònica
Miquel, va considerar que el pressupost
està “poc treballat i és incoherent”. I, en
aquest sentit va demanar que quedés sobre
la taula. A tot això, va criticar el fet que
en reiterades ocasions el pressupost no
s’hagi aprovat abans del mes de maig,
aprovant-se després que altres municipis.

A més, va demanar a l’equip de govern que
“treballi en equip” i va apuntar que existeix
incoherència en el pressupost de certes
regidories. Miquel va assegurar no entendre
l’augment del pressupost en l’apartat
de personal i la rebaixa en el manteniment
de la via pública en Obres i Serveis, com
també en la d’Acció Social, Educació
i Joventut i Medi Ambient.

Per la seva banda, el regidor convengent,
Joan Albet, va qualificar el document de
“poc equilibrat” i va trobar a faltar més
inversió en regidories com ara Via Pública,
Educació, Cultura, Joventut i Medi Ambient.

En el present pressupost s’aconsegueix un
estalvi net de 342.685,45 €, import que
permet reduir el valor del crèdit a realitzar
i que, per tant, s’aplicarà a les inversions
programades per a aquest any.

Pel que fa referència al capítol d’inversions,
aquestes pugen a 1.082.270,82€,
finançades un 34,4% per subvencions
de la Generalitat i Diputació; un 30,9%
de l’estalvi net aconseguit dels recursos
ordinaris; i el 34,7% restant a través d’un
crèdit.

Aquestes inversions van dirigides al Centre
Social Integrador i de Dinamització
Econòmica, a l’edifici de la Policia Local,
a construccions esportives i escolars
i a l’ampliació de la llar d’infants La Draga.

La càrrega financera, és a dir, els interessos
i les amortitzacions de crèdits concertats,
queda al 5,51%, per sota de l’any anterior,
una vegada aplicat el crèdit previst per fer
front a les inversions del 2005.

Aquest porcentatge està dins de la banda
baixa i, per descomptat, molt lluny
del màxim legal permès, que és del 25%.

Cal dir, també, que el capital viu
o endeutament per crèdits és d’1.866.495
€ i que representa el 20,31% sobre
el màxim permès que és del 110%.

Com es pot veure, els ratis financers són
dins dels paràmetres legals i situats a la
part baixa. Això significa que l’Ajuntament
gaudeix, actualment, d’una estructura
financera sanejada.

L’import dedicat a subvencions a entitats
esportives, culturals i altres té un increment
del 6,6% respecte a l’any anterior.

Referent a la plantilla, el número de llocs
ocupats per funcionaris de carrera, personal
laboral fix, laboral indefinit no fix i temporal
o interí és de 137 persones.
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HISENDA

7

DESPESES ANY 2005

CAP 7 - 0,07% CAP 8 - 0,06%

CAP 9 - 3,41% CAP 1 - 36,72%

CAP 1 - 36,67%

CAP 3 - 1,07%

CAP 4 - 12,33%

CAP 6 - 9,66%

CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES

CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPITOL 5 - INVERSIONS

CAPITOL 6 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPITOL 8 - ACTIUS FINANCERS

CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS

INGRESSOS ANY 2005

CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES

CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES

CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPITOL 6 - ALINEACIÓN DE BENS

CAPITOL 8 - ACTIUS FINANCERS

CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS

CAP 1 - 46,25%

CAP 2 - 12,50%

CAP 3 - 18,33%

CAP 4 - 15,46%

CAP 5 - 0,73%

CAP 7 - 3,32%
CAP 8 - 0,06%

CAP 9 - 3,35%

1 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

EUROS

CAPITOL  1
CAPITOL  2
CAPITOL  3
CAPITOL  4
CAPITOL  5
CAPITOL  6
CAPITOL  7
CAPITOL  8
CAPITOL  9

5 . 1 7 9 . 5 4 5 , 5 6
1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 . 0 5 2 . 5 6 2 , 3 3
1 . 7 3 1 . 7 0 6 , 7 1

8 2 . 3 0 0 , 0 0
0

3 7 2 . 3 2 5 , 0 0
6 . 5 0 0 , 0 0

3 7 5 . 0 6 0 , 4 0

4 . 1 1 2 . 7 9 9 , 5 0
4 . 1 0 6 . 9 2 4 , 2 6

1 2 0 . 1 9 2 , 0 7
1 . 3 8 1 . 0 4 0 , 2 5

0
1 . 0 8 2 . 2 7 0 , 8 2

7 . 8 0 0 , 0 0
6 . 5 0 0 , 0 0

3 8 2 . 4 7 3 , 1 1

EUROS

INGRESSOS DESPESES

TOTAL 1 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
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S’accepta la subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya, depenent
del Departament de Treball i Indústria,
per a la contractació de treballadors per
a la realització d’obres i serveis d’interès
general i social. Aquesta subvenció suposa
la contractació d’una persona de suport
a la promoció turística per quatre mesos
i una subvenció de 8.202,88 €; 2 operaris
de neteja i manteniment d’espais públics
durant quatre mesos i una subvenció
de 13.052,08 €; 2 informadors municipals
per a l’entorn platges, durant tres mesos
i una subvenció de 10.880,76 €.
Es va aprovar el plec de clàusules
administratives per al procés negociat,
urgent i sense publicitat, de lloguer
d’equipaments modulars i mobiliari
per a la Festa de la Verema 2005,
per un import màxim de 17.000 €.

S’aprova la concessió de subvenció al G.R.
Cubelles, integrat a l’ADF Puig de l’Àliga,
per al 2005, per un import 5.000 €.

Es va aprovar el contracte menor de lloguer
dels mòduls dels vestidors del camp
de futbol Josep Pons i Ventura, mentre
s’executen les obres de construcció dels
nous vestidors. Els mòduls els subministra
l’empresa Washington Internacional SA,
per un import de 11.955,12 € entre el 15
de juny i el 15 de desembre de 2005.

Igualment es va aprovar el contracte menor
amb la mateixa empresa pel lloguer d’un

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informa
de la concessió de la bandera blava
a la Platja Llarga.

S’aproven i es deneguen les sol·licituds
de diverses entitats, associacions, col·lectius
i particulars.

Es va aprovar la revisió del preu del contrac-
te de prestació del servei de cementiri
de Cubelles subscrit amb l’empresa
Fusteria Cubelles, SL quedant fixat el
mateix en un import absolut de 1.153,94
€, que sumats a l’import del contracte
suposen un import total de 37.214,67€.
També es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars del procés
negociat, sense publicitat i urgent,
per a l’adquisició d’equips informàtics,
per un total de 18.500 €.

S’aprova el contracte menor de consultoria
i assistència per a la liquidació a l’SGAE
dels drets d’autor de la Festa Major 2004,
per un import de 2.771,45 €.

Es va aprovar l’aportació de 8.353,48 € a
la Mancomunitat per a l’atenció i assistència
dels minusvàlids psíquics de la comarca
del Garraf, per serveis de l’any 2005.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Junta de Govern Local
del 14 de juny de 2005

INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

ALCALDIA

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

SOL·LICITUDS DIVERSES

Junta de Govern Local
del 28 de juny de 2005

SOL·LICITUDS DIVERSES
REGIDORIA D'HISENDA

S’aprova autoritzar al Club Marítim Cubelles
a celebrar diferents festes socials compostes
de sopar i ball en el seu local.

La bandera blava oneja a la platja Llarga

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 17 de juny de 2005

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Amb l’únic assumpte a tractar de donar
compte del desenvolupament de la vaga
dels treballadors de Fomento de Construc-
ciones y Contratas (FCC), empresa
contractada per la Mancomunitat Penedès-
Garraf per a gestionar el servei de recollida
d’escombraries, es va convocar sessió
extraordinària i urgent de la Junta
de Govern.
Tant l’Alcalde com la regidora de Medi
Ambient informen als membres de la Junta
de les darreres informacions oferides
per la Mancomunitat al respecte.
Davant d’això, s’acorda informar als veïns
de la situació i de les mesures que ells
poden adoptar per tractar de pal·liar els
efectes de la vaga; exigir a la Mancomunitat,
que obligui a l’empresa concessionària,
“Fomento de Contrucciones i Contratas”,
el compliment dels serveis mínims;
sol·licitar a la Mancomunitat que posi en
coneixement dels estaments superiors
(Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya) la situació per tal d’exigir el
compliment dels serveis mínims i facilitar
la imposició de les sancions corresponents.

mòdul per a les dependències de la Policia
Local, mentre les noves instal·lacions
no estiguin enllestides, per un import
de 4.505,92 € entre el 10 de maig i el 9
de setembre de 2005.
Per altra banda es va aprovar el contracte
menor amb l’empresa Espacio Activo,
per al subministrament del mobiliari
de les noves dependències de la Policia
Local per un import d’11.963,90 €.

Es va aprovar el plec de clàusules
i les prescripcions tècniques del contracte
rènting d’una centraleta telefònica
per al Centre Social Integrador
i de Dinamització Econòmica per un import
màxim de 8.681,21€.

ALTRES TEMES
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Es dóna compte de la notificació del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
pel qual s’informa de la finalització del
període de mandat del jutge de Pau.

S’aproven i es deneguen diverses peticions
d’activitats i sales de diverses entitats i
particulars.

S’aproven els contractes menors amb
l’empresa Majó Jardiners SL, per al lloguer
i compra de plantes per l’exposició del XXII
Concurs Exposició de Roses 2005, per un
import de 2.488,20 €; i de muntatge dels
espais de la Sala Multiusos en motiu
del mateix Concurs de Roses per un import
de 7.946 €. S’aprova també el contracte
menor amb l’empresa Rost-Serv SL, per
al servei del dinar d’inauguració del XXII
Concurs Exposició de Roses 2005, per un
import de 3.295,60 €.
S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Axè Catalonia SL per a la representació de
la obra de teatre “Masclistes”, en motiu
de la Festa Major 2005, per un import de
4.698 €.
També es va aprovar el contracte menor
amb l’empresa Comercial Lamain SL per
a l’organització del “III Festival de Jazz
Vila de Cubelles”, durant la Festa Major
2005, per un import de 6.960 €.

Es va aprovar la certificació número 10,
11 i 12 de les obres de construcció de les
noves dependències de la policia,
executades fins el novembre de 2004, per
import de 13.043,04 €, 35.986,83 € i
64.870,98 €, respectivament.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Doublet Ibérica SA., per al subministrament
de 450 cadires plegables i 9 carros de
transport, per un import de 7.454,16 €.
Es va aprovar el contracte menor de consul-
toria i assistència amb l’empresa Xavier
Oller Bondia-Taller d’Arquitectura i
Urbanisme per a l’elaboració del Projecte
Bàsic de l’ampliació de la Llar d’Infants
“La Draga” de Cubelles, per un import
d’11.557,71 €.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
REGIDORIA D'OBRES I SEVEIS

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

Junta de Govern Local
del 12 de juliol de 2005

INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

SOL·LICITUDS DIVERSES

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
extraordinària
del 18 de juliol de 2005

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Centre Fitness Cubelles per la realització
de l’activitat d’aeròbic a les platges de
Cubelles durant els mesos de juliol i agost,
per un import de 2.415 €.

Es va aprovar el pla de seguretat i salut de
les obres per a la construcció de l’estació
de bombeig per donar solució als problemes
de clavegueram de la zona Bardají-Marítim,
que executa l’empresa Agrovial SA.

S’aprova el plec de clàusules del contracte
de rènting d’una centraleta telefònica per
les noves dependències de la Policia Local
per un import màxim de 3.689,36 €.

S’aprova el conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Cubelles per
a la posada a disposició de la metodologia
– aplicatiu Xaloc, per al foment a l’ocupació
i el desenvolupament econòmic integral
i equilibrat i que a Cubelles es concreta
en el Servei d’Orientació Laboral (SOLC).
Es ratifica la concessió del premi
del concurs de cartells de la XVIII Festa
i 5a Fira de la Verema 2005 al Sr. Antonio
Ribas Crespo, dotat amb un premi de 300 €.

Els membres de la Junta de Govern Local
van aprovar, inicialment, el Pla Especial
Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles,
S’aprova la recepció parcial de les obres
d’urbanització del pla parcial i pla especial
Residencial Les Salines, amb la condició
que l’Ajuntament no serà responsable dels
possibles danys a persones o béns produïts
per la Junta de Compensació, a través de
les empreses per ella sotscontractades, en
ocasió de la realització d’obres, del tipus
que sigui, en la part de urbanització
recepcionada, o per part d’empreses
que estiguin executant obres d’edificació
al sector; i que el període de garantia
començarà a comptar en el moment
que s’hagi efectuat la recepció global
de les obres.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALTRES TEMES

Presentació del projecte del Port Esportiu

Es declarar deserta la licitació del contracte
de rènting d’un automòbil per a la Policia
Municipal perquè cap de les empreses
presentades complien amb els requisits
mínims establerts, i l’obertura del
procediment negociat.
Es va aprovar el contracte menor amb
l’empresa Laionric SL per al lloguer
d’escenaris per a la realització de diversos
actes culturals de la Festa Major Petita i
la Festa Major, per un import de 7.825,36 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Mireia Rofes Prieto per a elaborar un nou
disseny de la revista municipal Ajuntament
Informa i coordinar la seva maquetació per
un import anual de 4.466,00 IVA.

Es va aprovar la sol·licitud de subvenció
al Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya, Servei
d’Ocupació per a projectes destinats a
la contractació de treballadors desocupats
per a la realització d’obres i serveis d’interès
general i social i assumir el compromís
de la contractació mitjançant subvenció
de dos auxiliars medi ambientals durant 6
mesos amb dedicació de jornada completa.

Activitat d'aeròbic a la platja
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demana a l’Administració competent que
es declari la necessitat de desmantellar
l’actual central tèrmica ubicada a Cubelles,
que es descarti la possibilitat de construir
noves centrals tèrmiques al municipi, i que
així es reculli en el Pla Energètic de
Catalunya.

El Sr. Peregrina, com a Regidor de Promoció
Econòmica, vol fer arribar el seu malestar
envers alguns regidors i funcionaris
d’aquesta Corporació referent els comentaris
fets en relació a la ubicació del departament
de Promoció Econòmica en el Centre Social
d’Integració, quant en realitat no hi ha res
decidit, si no que simplement va ser un
possible estudi i/o comentari a nivell de
departament.

S’aprova l’adjudicació del contracte
de subministrament de 26 equips
informàtics per a l’Ajuntament de Cubelles
amb l’empresa DELL Computer SA,
per un import de 17.342,00 €.

S’aproven i es deneguen diversos permisos
sol·licitats per particulars, entitats
i associacions.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Jaume Casadevall per a l’adquisició de
figuretes de plom dels balls i entremesos
locals com a regal institucional i de la Festa
Major 2005, per un import de 5.394 €.

S’accepta la subvenció de la Diputació
de Barcelona dins de l’àmbit de suport
a les polítiques locals de Benestar Social
en el marc de la convocatòria pública per
a l’atorgament d’ajuts per a la realització
d’activitats i serveis de la Xarxa Municipis
de Qualitat per l’any 2005. L’ajut concedit
és per al finançament dels serveis socials
d’atenció primària, per un import de
8.594,10€, i per al finançament dels
serveis socials d’atenció domiciliària (SAD),
per un import de 2.980 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
TIK 90 SL, per a la climatització del pavelló
poliesportiu municipal mitjançant aire
condicionat per la Festa Major 2005, per
un import de 5.962,40 €.
S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Pirotècnia Igual SA, per a l’adquisició del
material pirotècnic pel Correfoc de la Festa
Major petita (30 de juliol) i per la Cercavila
de la Festa Major (14 i 15 d’agost) per un
import de 5.296,56 €.

Es declara deserta la licitació del contracte
d’atorgament d’autoritzacions de patins,
piragües, gandules i parassols del servei
de temporada 2005 a les platges de

Es va aprovar el preu públic per a la venda
de tiquets per a l’obra de teatre
“Masclistes”, dintre de la Festa Major
2005, per 8 €, anticipada, i 10 € a taquilla.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Xavier Oller Bondia-Taller d’Arquitectura
per la redacció del projecte executiu per
l’ampliació de la Llar d’Infants la Draga de
Cubelles, per un import de 8.668,29 €.

Cubelles perquè durant el termini de
presentació d’ofertes no es va presentar
cap empresa.
S’aprova el contracte menor amb
l’Associació Adifolk per portar a terme una
actuació musical per un import de 2.515 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Inic per la realització de la diagnosi de la
participació ciutadana al municipi de
Cubelles, per un import de 5.997,20 €.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
del 26 de juliol de 2005

INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

SOL·LICITUDS DIVERSES

ALCALDIA

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ALTRES TEMES

PRECS I PREGUNTES

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

S’accepta la cessió en propietat de 10
papereres i 8 bancs d’espai urbà dins
el marc del Protocol – General  “ Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-
2007”.
Es va aprovar el preu públic de la venda
de tiquets del sopar de germanor de
la Trobada de Gegants 2005, per un import
de 6 €.
S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Sanite per als tractaments de prevenció
i control de plagues al municipi de Cubelles,
per un import d’11.513 €.
S’aprova l’adjudicació del contracte de
rènting d’un automòbil per a la Policia
Municipal amb l’empresa “BBVA Finanzia
Autorenting S.A.” per un termini de 48
mesos, amb un cost mensual 731,76.
S’aprova l’adjudicació del contracte de
rènting d’una centraleta telefònica per
al Centre Social Integrador i de Dinamització
Econòmica de Cubelles amb l’empresa BC
Sistema de Comunicació SL  per un termini
de 48 mesos, amb un cost total
de 8.467,26 €.
Els membres de la Junta de Govern Local
van aprovar presentar al·legacions al Pla
d’Ernergia de Catalunya 2006-2015.
Aquestes refermen el compromís adoptat
pel ple de la corporació en el sentit que es

Es dona compte de l’escrit emès per la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf, en el qual fan arribar els abonaments
pels serveis no prestats durant la vaga del
mes de juny en aquests servei, que
ascendeix a la quantitat de 8.778,94 €
per la recollida en massa i 2.717,43 € per
la recollida de matèria orgànica.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 29 de juliol de 2005

ALCALDIA

Llar d'infants La Draga

REGIDORIA D'HISENDA
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S’adjudica el contracte de rènting d’una
centraleta telefònica per les noves
dependències de la Policia Local amb
l’empresa BC Sistemas de Comunicación
SL, per un termini de 48 mesos, amb un
cost total de 3.665,97 €.

S’aproven diverses sol·licituds a particulars,
entitats i associacions.

S’adjudica el contracte de subministrament
d’equips modulars i mobiliari per la Festa
de la Verema 2005 amb l’empresa Team
Carpes SL, amb un cost màxim de 17.000 €.
S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Proximity per al subministrament de copes
gravades commemoratives per la Festa de
la Verema 2005, per import de 3.479,53 €.
S’accepta la subvenció per part de l’Àrea
de Promoció Econòmica i Ocupació de la
Diputació de Barcelona per a les accions
“Intermediació”, per un valor de 15.145,99
€, i “Prospecció d’empreses”, per valor de
7.129,50 €.
S’accepta la subvenció de la Diputació de
Barcelona de suport al desenvolupament
de les polítiques locals de Turisme i, concre-
tament, per la realització de La Festa i fira
de la Verema de 1.200 euros i per a la
realització d’activitats de la Ruta del Xató
de 600 euros.

S’aprova la subvenció a l’Agrupació
de Balls Populars de Cubelles per a l’any
2005, per un import de 10.400 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
4 Pobles SCP per al servei d’etiquetatge,
ensobrat i repartiment urgent d’informació
sobre les jornades de Formació en Noves
Tecnologies adreçades a dones aturades

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Junta de Govern Local
del 9 d'agost de 2005

ALCALDIA

SOL·LICITUDS DIVERSES

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 12 d'agost de 2005

ALCALDIA

Junta de Govern Local
del 23 d'agost de 2005

INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

REGIDORIA DE CULTURA

majors de 45 anys, per un import de
2.443,90 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Senyals BDN Retolació&Senyalització per
adquirir senyals de trànsit fixes i mòbils
per un import de 4.097,99 €

S’accepta la subvenció atorgada per la
Direcció General del Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya per a la redacció
del plànol de delimitació i el tractament
de la vegetació de les urbanitzacions
afectades per la llei 5/2003, de 22 d’abril,
per un import de 362,87 €.

S’aprova el preu públic de la venda del
llibre guanyador de la Beca d’Investigació
Local “Un record per a la pagesia” per un
import de 10 €.
S’aproven els preus públics dels cursos de
tai-txi, ioga i aeròbic per import de 3 € per
a cadascun dels cursos.

S’aproven les bases i convocatòria de proves
selectives per a la provisió mitjançant
concurs de mobilitat horitzontal de dues
places d’agent de la Policia Local.
També s’aproven les bases i convocatòria
de les proves selectives per a la provisió
mitjançant promoció interna pel sistema
de concurs oposició d’una plaça de caporal
de la Policia Local.
S’aproven les bases i la convocatòria
de proves selectives per a la selecció
mitjançant el sistema de concurs oposició
una plaça de Tècnic d’Administració
Especial vacant a la plantilla del personal
funcionari d’aquest Ajuntament, dintre
de l’Oferta Pública d’Ocupació 2003.
També es va aprovar el conveni entre
l’Ajuntament de Cubelles i l’Associació
Provincial de Fires i Festes per a les Festes
d’Estiu de Mas Trader 2005 i la Festa
major de Cubelles, amb l’objectiu de regular
la instal·lació i explotació de diferents
atraccions i similars.
S’aprova el conveni amb el Consell
Comarcal del Garraf per a la prestació de
serveis socials i d’atenció primària i altres
programes de serveis socials per a l’exercici
2005.
Igualment, es va aprovar la modificació
d’una clàusula del conveni signat amb el
Servei Català de la Salut per a l’exercici
2005.

S’aprova la pròrroga, revisió i modificació
del contracte per a la gestió del servei de
la Llar d’Infants La Draga, amb l’empresa
Iniciatives i Programes SL. El contracte,
signat el juliol de 2001, es prorroga per
un any més. Paral·lelament,  l’empresa
ha sol·licitat una revisió de preus per afrontar
les millores de la gestió del servei
de bugaderia, el subministrament d’aigua
de consum, l’adquisició i reposició
de material pedagògic no fungible,
l’arranjament, la neteja i material
de menjador, reforç a l’atenció i l’increment
de les noves al·lèrgies en el sistema
immunològic i el reforç a la sortida
del centre per la qual cosa s’incrementa
el preu del contracte en 20.619,22 €.
Finalment, també es va acordar la revisió
de preus del contracte per import de
6.349,01 € resultant de l’aplicació
del IPC del 3,2 % al preu del contracte.

Es dona compte dels escrits emesos per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per
l’obertura de les ofertes econòmiques dels
concursos d’obres “Millora de la impulsió
de l’estació de bombament “La Gavina”
a l’EDAR Cubelles-Cunit” i “Actuacions al
torrent del cementiri terme de Cubelles”.
Es dona compte de l’escrit emès per la
Direcció General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial del Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya en el qual informen de la
situació administrativa de la Central Tèrmica
de Foix.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Cespa Ingenieria Urbana SA per a la
instal·lació i transport de caixes per a
residus voluminosos de la recollida de
deixalles a la via pública del sector marítim,
per un import de 10.486 €.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

ALTRES TEMES

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Es modifica i s’inclouen els preus públics
per la XVIII Festa de la Verema 2005. El
joc de 3 plaques de cava es vendran a 3
€; i la placa de cava commemorativa de la
XVIII edició de la Verema costarà 2 €.
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

SOL·LICITUDS DIVERSES

REGIDORIA DE CULTURA

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 30 d'agost de 2005

REGIDORIA D'HISENDA

S’accepten les peticions fetes per diversos
particulars i col·lectius per a l’ús de diferents
espais municipals i se sol·liciten informes
en l’ús d’espais públics.

S’aprova el contracte menor de serveis amb
l’empresa Montajes y Asistencia Electrofrio
JFK SL, per la reparació del sistema de
climatització de la Sala Multiusos La Mota,
per un import total de 8.957,14 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Centre de Salut Llum per a la realització
d’activitats físiques en l’Espai de la Gent
Gran del Centre Social, per un import total
de 3.155,20 €.
Queda aprovada l’aportació de 39.872,19
€ per part de l’Ajuntament de Cubelles al
Consell Comarcal del Garraf, pels Serveis
Socials d’atenció primària per a l’exercici
2004.
També s’aprova la modificació del conveni
entre el Servei Català de la Salut
i l’Ajuntament de Cubelles.

Es va revisar el preu del contracte de serveis
pel manteniment d’una part dels parcs
i jardins de Cubelles amb la Mancomunitat
per a l’Atenció i l’Assistència dels
Minusvàlids Psíquics de la Comarca del
Garraf (TEGAR), quedant fixat el mateix
en 42.826,13 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Professional SportsVerd Futbol SL, pel
manteniment del sauló del camp de futbol
7 i del camp de futbol municipal de
Cubelles, per un import de 7.068,34 €.

Queden aprovades les aportacions a la
Mancomunitat de Municipis del Penedès-
Garraf, per a la gestió i manteniment de la
planta de compostatge, planta de selecció,
educació ambiental, acció social, promoció
econòmica, per un import total de
350.018,67 €.

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL I SANITAT

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA D'HISENDA

S’aprova l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits per un import total
de 408.051,67 €.

Junta de Govern Local
del 13 de setembre de 2005

SOL·LICITUDS DIVERSES

S’aproven diverses peticions de diversos
particulars i entitats per a l’ús de diverses
sales i espais municipals.

S’aprova l’actualització del conveni en
matèria de Salut Pública entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Cubelles
per a l’exercici del 2005 i acceptar
l’aportació econòmica de 1.500 € per part
de la Diputació.

La Junta de Govern aprova el plec de
clàusules administratives i el de
prescripcions tècniques del contracte de
manteniment d’una part dels parcs i jardins
del municipi de Cubelles (Zona B), per un
import total de 465.832 €, del qual 58.229
€ corresponen al període des del 15
de novembre al 31 de desembre.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
VR Distribució de Material Esportiu SL per
l’adquisició d’una xarxa de protecció per
al públic per col·locar darrera d’una de les
porteries del camp de futbol municipal
Josep Pons i Ventura, per un import de
3.567 €.

Es va aprovar el contracte menor amb
l’empresa Obres Urbanístiques segle XXI
SL per a la construcció de 35 nínxols en
el cementiri municipal, per un import de
30.000 €.

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL I SANITAT

El cementiri municipal

ALTRES TEMES

Es dona compte de l’acte de recepció de
l’expedició “Vilanova 8000” i el lliurament
per part de l’Alcalde de la bandera de la
vila al Sr. Pere Guinovart.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles,
lliurant la bandera de la vila a Pere Guinovart
de l'expedició Vilanova 8.000
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GOVERNACIÓ

La memòria de la Policia Local de Cubelles,
corresponent al 2004, posa en evidència
l’esforç d’ampliació i rejoveniment del cos
que està impulsant la regidoria de
Governació des de la passada legislatura.
Xavier Grau, regidor responsable de la
Policia Local, ha destacat que “durant
el 2004 es van incorporar cinc nous agents
i l’edat mitjana dels efectius de la plantilla
va ser de 36,17 anys”.

El regidor també va voler destacar que
l’esforç d’increment de recursos humans
i tècnics es manté i “amb la incorporació
dels dos agents que estaven a l’Escola de
Policia de Catalunya, des d’aquest estiu
disposem de 30 efectius”. Amb aquesta
nova configuració de la plantilla, Cubelles
disposa d’1 agent entre 2.639 i 2.111
habitants, ràtio que es veu considera-
blement afectada els mesos d’estiu en què
l’increment de població fa créixer aquesta
proporció a 1 agent cada 7.000 habitants.
Aquesta millora dels recursos humans s’ha
de veure completada properament amb
el trasllat de la Policia Local a les noves
dependències del carrer Arles de Tec,
que s’espera poder completar en breu.

El parc mòbil de la Policia també es va
veure ampliat i renovat. Al llarg del 2004
els agents locals van disposar de tres unitats
policials, una grua i dues motocicletes,
la qual cosa ha fet incrementar els
quilòmetres fets i el combustible gastat
al llarg del 2004.

Noves dependències de la Policia Local de Cubelles

La Policia Local segueix el seu procés
de rejoveniment

L'edat mitjana de la plantilla no arriba als 37 anys

Dins de les atribucions assistencials de la
Policia Local, les actuacions majoritàries
realitzades pels agents locals han tingut
a veure en la mediació de conflicte entre
veïns (133), les ajudes humanitàries (106),
emergències mèdiques (76) i la mediació
en discussions familiars (55).
Paral·lelament, la Policia va atendre 29
casos de persones desaparegudes i 4 auxilis
marítims.

En quant a regulació i control del trànsit,
es van realitzar un total de 63 controls
estàtics de vehicles (soroll, velocitat,
alcohol...), 27 més que l’any anterior,
inspeccionant-ne un total de 333 vehicles.
En total es van denunciar a 37 vehicles
per infraccions relacionades amb l’excés
de soroll (12) i altres (25). A més, gràcies
al conveni signat amb la Diputació de
Barcelona, es va controlar el soroll de 72
vehicles, dels quals un 13,8% van ser
denunciats (10).

La Policia Local també va incrementar
el número de multes imposades (1920),
la major part de les quals corresponen
a l’estacionament en zona de vianants
o sobre la vorera (940) i no obeir a una
senyal de prohibició (726). Tenint en
compte aquestes dades, la grua municipal
va facturar 5.162,8 € per l’aplicació de
la taxa de retirada de vehicles per la grua.
En quant als mesos, el d’agost és quan es
van registrar més denúncies (375), seguit
de juliol (285), juny (166), setembre (155),

març i desembre (153). En l’altra banda
de la balança, el mes de maig amb només
63 denúncies.

La participació de la Policia Local en els
accidents de trànsit va ser també destacada.
Afortunadament, en els 183 accidents
de circulació registrats dins del terme
municipal, no es va registrar cap víctima
mortal, un 68% va resoldre’s amb danys
materials i un 32 amb ferits de diversa
consideració. Per sectors, el que va registrar
més accidents va ser l’Eixample (22), seguit
de Mas Trader (21), Bardají (18), Mota de
Sant Pere (17), el nucli antic (14) i el barri
marítim (13). En quant a franges horàries
i dies de la setmana, els dilluns i dissabtes,
entre les 14 i les 22 hores, es van registrar
més accidents que a cap altra franja horària
(16). Precisament, el dilluns i el divendres,
amb 27 accidents en les tres franges
horàries, són els dies en què es va registrar
una major sinistralitat.

Dintre de les tasques de policia judicial
que té atribuïdes la Policia Local, destaca
la xifra de detinguts per violència en l’àmbit
familiar (22). A més es van detenir a 7
persones com a autors de robatoris a la
propietat i 6 per robatoris de vehicles, d’un
total de 49 persones (13 més que l’any
2003).

Els veïns i veïnes de la vila, així com els
visitants, van presentar 771 denúncies,
la majora relacionades amb danys a la
propietat (107), furt o pèrdua de documen-
tació (93), robatoris en l’interior de vehicles
(57) i robatoris a la propietat (56).
La majoria dels danys a la propietat es van
registrar al nucli antic (23%), Mas Trader
i barri Marítim (18%), mentre que
els robatoris en habitatges van ser
majoritàriament al nucli antic (39%),
Bardají (22%) i Mota de Sant Pere (15%).

Dins de les tasques de Seguretat Ciutadana,
la Policia Local va identificar a 986
persones per resultar sospitoses, es van
escorcollar 861 vehicles i es va intervenir
en 37 baralles. A més, es van recuperar
107 animals, dels quals uns es van lliurar
a la Protectora d’Animals i altres van ser
retornats als seus propietaris.

Finalment, la Policia Local va seguir
treballant en l’educació viària amb els
alumnes de l’escola Charlie Rivel, alternant
les classes teòriques amb les pràctiques,
amb el circuït de karts en què participen
alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6e.
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El programa "Joves Rescatadors" ha estat un èxit de participació

Vint-i-cinc persones
han fet ús de les cadires amfíbies

Balanç positiu del programa
"Joves Rescatadors"

El servei de socorrisme i salvament de
les platges de Cubelles, que porta a terme
l’empresa Rescatadores SL, ha fet una
balanç “positiu” de l’estiu 2005.
Enguany l’Ajuntament de Cubelles ha fet
un esforç econòmic per millorar la cobertura
i prestacions a les platges locals, de cara
a l’estiu 2005, i ha destinat 83.000 €.

L’empresa Rescatadores SL, adjudicatària
del servei, ha destinat, en temporada alta,
3 coordinadors, 2 caps de platja, 2 patrons
d’embarcació i 14 socorristes. També cal
destacar que enguany ha hagut un punt
de vigilància elevada més que l’estiu passat,
5 en total, i dues cadires amfíbies per
discapacitats. El servei va començar l’11
de juny i es va allargar fins l’11 de setembre
d’11 a 7 de la tarda. Abans d’entrar en
funcionament el servei de socorrisme
i salvament, el 9 de juny, va haver-hi
la única víctima mortal d’aquest estiu,
Eduardo V. M., de 73 anys, va perdre
la vida davant del Club Marítim Cubelles.

Respecte al 2004, la tasca d’informació
dels socorristes ha permès reduir el número
d’intervencions. Especialment destacables
són les evacuacions a hospitals, que han
passat de 14 al 2004 a 3 el 2005; els
rescats aquàtics, de 52 a 14; el suport
vital bàsic, que ha passat de 22 a 7.
Pel que fa a les accions preventives,
la majoria han crescut respecte al 2004.
Cal destacar els avisos a embarcacions (de
113 a 179) i la presència d’aquestes a la
zona de bany (de 47 a 125); i la presència
d’animals a la platja (30 a 78).

Pel que fa a incidents, la majoria han estat
relacionats amb picadures de medusa
(174), de peix aranya (159), talls (94)
i eriçons (35). Comparativament, respecte
al 2004, les picadures de medusa (99 al
2004 i 174 al 2005) i les d’aranya (de 79
a 159) són les que més han incrementat,
mentre que els talls (12 3 per 94),
contusions (39 per 27) i ofegaments (10
per 6) s’han reduït. Des de Rescatadores
valoren aquestes dades “no com a dades,
taules o números, sinó que aquestes accions
en conjunt venen expressades en forma
d’agraïment, acceptació, reconeixement
de totes les nostres feines i sobretot
disminuint l’índex d’intervencions urgents,
primers auxilis i accidents”.

El servei de salvament i socorrisme
de Cubelles va realitzar, fins el 15 d’agost,
89 accions amb la cadira amfíbia
per a minusvàlids La incorporació d’una
segona cadira amfíbia per a minusvàlids
a les platges de Cubelles ha permès que,
enguany més que mai, les aigües locals
hagin estat a l’abast de tothom. L’empresa
adjudicatària del servei de socorrisme
i salvament marítim, Rescatadores Sl, ha
informat que un total de 25 persones van
fer servir aquest servei fins el 15 d’agost.

Israel Rodero, coordinador de les platges,
explica que "tots els membres de
Rescatadores s’han mostrat satisfets amb
els resultats, tant a nivell global com a títol
personal". El reflex d’aquesta feina han
estat les incomptables mostres d’agraïment
i felicitacions dels usuaris.  La cessió
de la segona cadira amfíbia ha fet possible
que aquest servei s’hagi prestat tant a la
platja Llarga com a la de la Mota de Sant
Pere. L’objectiu dels agents implicats en
la seguretat i accessibilitat de les platges,
Ajuntament i Rescatadores, era fer de la
platja un espai per a tothom, especialment
per a aquelles persones discapacitades
o que per problemes de mobilitat reduïda,
la sorra o la interfase terra-mar els suposa
una barrera física per accedir a l’aigua,
a la teràpia marina o simplement fet d’estar
a la platja.

Gràcies a l’equip humà de les platges
cubellenques, fins el 15 d’agost, dinou
persones i en 66 ocasions han pogut gaudir
del mar i de la platja com qualsevol persona.
Així mateix, a la platja de la Mota de Sant
Pere s’ha instal·lat enguany la primera
de les passeres previstes en aquesta zona
per afavorir l’accessibilitat a les platges,
especialment de les persones amb
dificultats de mobilitat. La intenció
municipal és seguir dotant al litoral local
de més accessos d’aquest tipus. Des de
l’estiu de 2004, la platja Llarga ja disposa
d’aquesta infraestructura.

El curs de socorrisme i salvament per
a nois i noies d’entre 8 i 14 anys, "Joves
Rescatadors", que s’ha portat a terme per
segon any consecutiu, ha tingut un gran
seguiment i ha comptat amb la participació
de 139 nens i nenes. L’activitat va
començar el 4 de juliol, seguint una
iniciativa pròpia de l’empresa Rescatadores,
SL, adjudicatària del serveis de socorrisme
i salvament de les platges de Cubelles,
i amb el recolzament de l’Ajuntament de
Cubelles. El curs, que l’any passat ja es
va posar en funcionament en prova, estava
adreçat a nens i nenes d’entre 8 i 14 anys.
Els objectius principals eren fer la platja
més educativa i divertida per als més joves.

En els 45 dies de funcionament del
programa, 130 nens han viscut l’experiència
de gaudir de la platja i el medi aquàtic
amb seguretat. Aquests nens i nenes han
participat del programa ja que solen ser
usuaris habituals de la platja i es va informar

Balanç positiu del servei de socorrisme
i salvament a les platges de Cubelles

Els socorristes han ensenyat als joves tècniques
de vigilància i salvament

SANITAT
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Sanitat senyalitza les platges
del Port i les Gavines, sense
salvament marítim

als seus pares que s’anava a realitzar aquest
programa mitjançant un tríptic elaborat
per l’Ajuntament i repartit entre els veïns.
La resta de participants s’han inscrit a
mesura que han vist desenvolupar-se les
activitats a la platja i a l’aigua.

Els alumnes del curs arribaven cap a les
11 del matí, i fins a 2/4 de 12 es feia la
recepció dels nens per part dels monitors,
fent la presentació i la col·locació de
polseres identificatives. Fins a les 12 del
migdia, els monitors feien una explicació
teòrica de la platja, l’entorn o alguna
activitat relacionada amb el socorrisme i
el salvament. A partir de les 12 del migdia
els alumnes començaven els exercicis físic,
un escalfament i es preparaven per iniciar
les activitats de la jornada. Entre 2/4 d’1
i la 1 els alumnes feien natació i desenvolu-
pament d’activitats en el mar. D’1 a 2 del
migdia es portaven a terme jocs a la sorra,
a l’aigua, competicions... A partir de les 2
es posava punt i final a les activitats.

Des de Rescatadores, el balanç que es fa
de l’activitat ha estat "molt positiva". Fins
i tot, entre les millores proposades pels
usuaris hi destaca fer activitats a les tardes,
els diumenges i fer una quinzena més. Pel
que fa a les activitats, les més sol·licitades
pels alumnes han estat les relacionades
amb el socorrisme rescatant-se els uns als
altres, fent petits simulacres, feines de
control i vigilància...

El programa "Joves Rescatadors estava
ideat per optimitzar l’ensenyament
compaginant-la amb la diversió. El
programa d’aquest any ha comptat amb
l’experiència pilot realitzada l’estiu passat,
amb la participació de 16 nens en 15 dies.
Rescatadores SL ha posat al capdavant del
programa a 3 monitores que han impartit
classes teòriques de primers auxilis i
socorrisme, així com han organitzat
competicions de salvament i simulacres
de rescats amb els infants.

Els participants al programa han convinat aprenentatge
i diversió

La regidoria d’Acció Social i Sanitat
de l’Ajuntament de Cubelles ha senyalitzat
aquest estiu les platges de Cubelles que
no disposen de servei de salvament. Malgrat
que enguany s’ha ampliat la cobertura
del servei de salvament i socorrisme, encara
hi ha algunes zones que per la seva difícil
accessibilitat, perillositat o poca afluència
no han tingut servei de vigilància
i salvament.

La finalitat de la instal·lació dels cartells
era informar a l’usuari i als banyistes que
aquests espais eren zones no dedicades al
bany públic i sense servei de vigilància
i de mitjans de salvament, intentant així
una mesura dissuasòria, redirigint als
banyistes a zones de bany més segures
i vigilades. Aquests cartells indiquen que
la zona no està vigilada i que no disposa
de servei de salvament, a més que resulta
una zona perillosa i res recomanable per
al bany públic.

Joan Rodríguez i Serra, regidor de Sanitat,
ha explicat que “l’Ajuntament de Cubelles
fa una aposta molt important en benefici
dels ciutadans i ciutadanes que accedeixen
a les platges en la temporada estiuenca”.
El regidor ha volgut fer extensiu el seu
agraïment a totes les persones implicades
en el servei, perquè “inclou un desplega-
ment humà i tècnic, amb contracte amb
l’empresa Rescatadores S.L, i també
implica el treball en xarxa dels diferents
agents implicats Policia Local, Serveis de
Manteniment i neteja, Brigada Municipal,
Departament de Comunicació, Medi
Ambient i dels tècnics de la Regidoria
d’Acció Social i Sanitat que en fan el
seguiment”.

Rodríguez i Serra valora “molt positivament”
la temporada i “agraeix el treball
desenvolupat per tots els treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de Cubelles”.
Dintre de les activitats complementàries
del servei, el regidor destaca particularment
en aquesta temporada “la bona acollida
del programa Joves Rescatadors, que ha
aconseguit sensibilitzar els mes petits en
el respecte i la prevenció a les platges”.
Igualment, el regidor ha expressat la seva
“satisfacció per l’accés a les platges que
s’ha aconseguit amb les dos cadires
amfíbies a les persones amb problemes de
mobilitat”. D’altra banda agraeix “a totes
les persones el respecte i atenció  a les
indicacions dels serveis de salvament i la
cura dels banyistes a atendre i respectar
les senyalitzacions”.

SANITAT
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EDUCACIÓ I JOVENTUT

Els nous equipaments educatius
es completen amb la segona fase
del CEIP Vora del Mar

El passat 12 de setembre es va posar en
marxa el curs escolar 2005-2006. Com ja
destacàvem en la passada edició, aquest
curs suposa un moment àlgid pel que fa
als equipaments educatius de la nostra
vila, amb la futura ampliació de la Llar
d’Infants Municipal La Draga, la
consolidació del CEIP Charlie Rivel amb
tres línies, la segona fase del CEIP Vora
del Mar, amb l’educació primària i
l’esperada inauguració de l’IES Cubelles.

Durant aquest curs es durà a terme
l’ampliació en tres aules de la llar d’infants
La Draga, en consonància amb el
compromís de creació de més places per
a infants de 0 a 3 anys que es va aprovar
al ple ordinari de l’Ajuntament el passat
18 de juliol de 2005 per unanimitat.

Pel que fa al CEIP Josep Andreu Charlie
Rivel, aquest curs 05-06 s’aconseguirà la
consolidació d’escola de tres línies a cada
curs, fet que reequilibrarà el nombre
d’alumnes del centre. Des de l’Ajuntament
de Cubelles, segons explica la regidora
d’Educació Pilar González, “s’ha treballat
de valent per tal de condicionar tots els
espais a través de les tasques de
manteniment del centre que es fan cada
any en el període anterior a l’inici de curs
així com l’habilitació d’una aula de
psicomotricitat”.

En referència al CEIP Vora del Mar, la
regidora afirma que “el dia 12 de setembre
van començar el curs els alumnes d’infantil
i primària ja que l’aulari de la segona fase
de l’edifici ja estava acabat i només queden
per finalitzar les obres de les aules
complementàries, que estaran enllestides
en breu, segons el Departament
d’Educació”.

Un dels equipaments educatius més
esperats, és el nou Institut de Secundària,

que està totalment enllestit i que s’ha
inaugurat amb tres línies de 1r, 2n i 3r
d’ESO i dues de 4rt, tenint en compte que
al curs 2006-2007 s’iniciarà el Batxillerat.
El passat dia 8 de setembre es va dur a
terme la jornada de portes obertes a l’IES
per tal de donar a conèixer a la població
el nou equipament educatiu que compta
amb unes espais oberts a la ciutadania i

va comptar amb la presència de diversos
agents educatius de la comarca.

L’equip docent del centre ha dissenyat un
Projecte Esportiu i Cultural per tal de
proporcionar als joves una oferta educativa
amb qualitat, que compta amb la
col·laboració de diverses entitats culturals
i esportives del municipi. Les mares i pares
del nois i noies que aquest curs aniran a
l’IES s’han constituït oficialment com a
Associació de Mares i Pares d’Alumnes i
han elaborant un pla d’activitats
extraescolars pels alumnes del centre.

Pilar González, ressalta “la importància del
moment que estem vivint ja que és un fet
històric que puguem comptar, a la fi, amb
tots els nivells educatius, des dels 0 als
18 anys, amb educació preescolar, infantil,
primària i secundària”. La titular de la
cartera d’Educació afegeix que “és tot un
repte que hem d’assumir amb il·lusió tots
els agents educatius que hi estem implicats,
des de les famílies, els mestres i professors,
passant per l’administració pública i els
propis alumnes”.

Pati del CEIP Vora del Mar

Llar d'infants municipal "La Draga"

Façana del nou centre d'ensenyament secundari

L'Institut de Secundària obre les portes
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

El pont del riu Foix segueix avançant cap
a la seva materialització. El passat ple municipal
va aprovar per unanimitat posar a exposició
pública el projecte bàsic, que inicia un període
administratiu precís per al seu finançament
i construcció. Com votar en contra un projecte
com aquest?

L’oposició no ha perdut ocasió de dir la seva
amb aquest etern “sí, però...”. Dona la impressió
que el projecte i les inversions necessàries s’han
aconseguit perquè la jornada de portes obertes
de l’institut va coincidir amb una riuada,
o gràcies a les pressions del PP, CiU i altres.
Mai es cansaran en aquest afany desmesurat
de protagonisme polític?

El PSC de Cubelles prefereix aguantar les
provocacions, fer oïdes sordes a les
“imprecisions” o deformacions de la realitat,
de la que alguns partits locals semblen haver
fet un “master”, i anar fent. Però de vegades
el got s’omple i passa que poden dir-se les coses
molt claretes i ja se sap, a qui li piqui que es
rasqui.

El pont és obvi que havia d’haver-se construït
en el Pla Parcial de la urbanització de la Mota
de Sant Pere – Clot del Bassó i a compta dels
promotors de la zona, però no es va fer.
La coalició de govern que llavors governava,
i successives, sabran el per què no. Ara s’ha
de fer amb diner públic, el de tots. Però no és
menys cert que és una obra imprescindible
per a Cubelles, que s’ha d’afrontar.

Hauria d’haver-se iniciat llavors la seva
construcció, es va deixar passar el tren.
S’hauria d’haver un altre intent quan es van
cedir els terrenys per a la construcció de l’IES
a la Generalitat, però es va tornar a deixar passar
el tren.
Si la memòria no falla, en aquestes coalicions
de govern es trobaven alguns partits que ara
pregunten per què no es va fer abans. Estava el
PP, que portava la cartera d’Urbanisme i mai va
parlar del pont. Estava Convergència, que portant
l’alcaldia “va perdonar” el pont sobre la via del
tren als promotors (no es molestin en negar-ho).

Perdonin si ara que el PSC porta la cartera
d’urbanisme es porta a terme el projecte. El
PSC, al igual que altres partits, incloïa aquest
pont en el seu programa. Ha lluitat per ell, com
tot l’equip de govern i ha posat el projecte sobre
la taula el més aviat que ha pogut. Que ningú
es preocupi, acabarà sent una realitat amb
l’esforç comú.

L’únic que realment cal preguntar-se és si l’esforç
serà comú o algun partit tractarà de “treure
partit” o posarà pals a les rodes per interessos
polítics. La impressió del darrer Ple dóna que
pensar. No seria desitjable que polítiques
impresentables poguessin posar en perill el
projecte. Sembrar el dubte en si el projecte és
una cortina de fum és un mal inici. El temps
dóna i treu la raó.

Entretant caldrà fer una reflexió de si el fum
que envolta Cubelles no serà en relaitat alimentat
per “polítiques” que no s’esforcen en estar a
l’alçada i que donen l’esquena a les necessitats
de la població.

Aquest any el grup municipal de Convergència
i Unió hem participat amb un estant a la Festa
de la Verema, una de les festes més importants
del nostre municipi. Hem estat el primer partit
en demanar a l’Ajuntament, amb una instància,
la nostra participació. I això ha obert els ulls a
molta gent.

Ha estat una experiència molt positiva per
nosaltres i un èxit per la gran quantitat
de conciutadanes i conciutadans que ens varen
visitar. Gràcies. Des d’aquí agraïm el suport
i participació de totes les cubellenques
i cubellencs.

ciu

XVII Fira i 5ª Festa de la Verema

Des dels primers contactes amb la conselleria
d’Ensenyament, als anys 90, i la feina feta l’any
96 amb el company Vidal a l’alcaldia, en què
vam començar a treballar per l’institut
de secundària, ha plogut molt. Gairebé deu anys
en què l’Entesa per Cubelles, amb la col·laboració
de tots els grups amb els que hem format govern,
ha treballat per la millora de les infraestructures
educatives a la vila.

És per això que ara volem donar les gràcies
a tots els que van estar implicats en aquelles
reivindicacions que han donat, amb més retard
del desitjat, amb l’obertura de l’IES. Als pares
i mares que es van mobilitzar, tant de Cubelles
com de Cunit; a les entitats; grups polítics
i particulars que van recolzar la campanya de
postals enviades a la conselleria d’Ensenyament,
llavors dirigida per Xavier Hernández. Aquella
il·lusió, que el passat 12 de setembre es va
convertir en un fet palpable, ens ha de servir
de referència per a futures ocasions perquè tot
allò que és necessari, amb constància i treball,
es pot aconseguir, sense oblidar el condicionant
econòmic.

La lliçó d’aquella feina ben feta ens ha de servir
en els fronts oberts que ara tenim damunt
la taula: el tema de la Tèrmica, el pont del riu
Foix, el complex esportiu-hoteler, la revisió del
Pla General, les millores en les instal·lacions
esportives, l’ampliació de la llar d’infants...
Tenim molts temes oberts, la qual cosa significa
que aquest equip de govern, liderat una vegada
més per l’Entesa com a força amb major
representació i més vots, està treballant
per aconseguir portar a la vila al lloc que li
correspon.

A l’Entesa per Cubelles estem satisfets de la
feina feta al llarg d’aquests dos anys i confiem
que el proper pressupost recollirà bona part de
les inquietuds que els cubellencs i cubellenques
hem anat reclamant a l’Ajuntament.

ec-fic

L'esperit de l'institut

psc

Fum

icb

El ple de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar
en la sessió plenària de setembre, la construcció
d’un pont de connexió dels dos marges del riu
Foix a l’alçada de la desembocadura, que
enllaçaria els carrers Lleida i Pompeu Fabra.

ICb també va votar-hi a favor, tot i considerar-
lo agressiu pel medi ambient i que no resol prou
bé la connexió amb els carrers previstos, ni en
la trama urbana significa una connexió adequada
amb les grans vies de circulació del municipi,
sinó un enllaç a l’àrea interior d’un altre sector
urbà que també té problemes similars de
circulació i connexió, i els té també quan el Riu
Foix baixa ple.

Per ara és la única proposta existent per garantir
la comunicació i els accessos dels veïns
a la Mota de Sant Pere i Clot del Bassó i per
nosaltres, aquesta zona no pot ser de cap manera
considerada com una urbanització més o menys
perifèrica, sinó com una part més de la nostra
Vila. Més si tenim en compte que diversos dels
serveis a la comunitat estan ubicats en ella:
Poliesportiu, Sala multiusos, IES, Deixalleria,...
Per això hem votat per què es doni solució
a possibles problemes d’aïllament.

Ara bé, no ens equivoquem, l’autentica barrera
per a aquesta connectivitat i per a altres, és la
via del ferrocarril, que en el nostre terme solament
està creuada per damunt en el pont entre la
Tèrmica i la zona industrial, prop de Cunit
i lluny de la centralitat urbana. La resta són
passos inferiors construïts aprofitant passos de
torrents i del Riu Foix i, es clar, la culpa s’adjudica
al Riu Foix, que ja hi era molt abans de nosaltres
i que en el nostre creixement no hem tingut mai
en compte fins que de tant en tant ens ho recorda
amb riuades que encara sempre ens agafen per

El Grup Municipal de CiU segueix amb atenció
i crítica constructiva totes les manifestacions
i activitats del nostre Cubelles. Any darrera any
en el govern, com ara en l’oposició en
el Ajuntament, treballem perquè Cubelles sigui
un poble millor per a viure i treballar. I pensem
seguir fent-ho perquè és la nostra raó de ser.

Per això manifestem que “La Festa” i “La Fira
de la Verema” ha de tenir una altra dimensió,
sobretot en la vessant de la promoció dels sectors
que en el nostre poble creen riquesa.

És un deure que té el nostre Ajuntament amb
el poble de Cubelles.

Debat obert sobre el pas pel Riu
Foix



18

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

Els joves tenen com a principal problema l’accés
a un habitatge, aquesta realitat és coneguda per
tothom però desgraciadament ningú pren mesures
per intentar disminuir els resultats negatius que
genera en els joves. Tots som conscients que el

preu de l’habitatge no deixarà d’augmentar a
una velocitat desorbitant si els poders públics
no actuen prenent mesures que possibilitin o
facin veure als ciutadans altres formes d’inversió
econòmica. Hi han mesures que s’han de prendre
per intentar arreglar aquest problema i els joves
cubellencs necessitem una actuació per part de
la Generalitat i dels Governs Municipals que
encara estem esperant; aquesta adversitat que
els joves patim s’ha de solucionar en aquest
municipi mitjançant mesures eficients que ens
assegurin la permanència a la nostra ciutat per
tal d’evitar la marxa cap a altres municipis en
busca d’habitatges més econòmics.

Els joves de Cubelles, a més tenen un
inconvenient que encara fa més difícil aquest
problema general; la poca oferta de treball que
la nostre ciutat en particular, i la comarca del
Garraf en general, generen pels joves i que
comporta un agreujament de les possibilitats
d’adquirir un pis, perquè sense treball de qualitat
i estable ningú assumirà els risc que genera
l’adquisició d’un habitatge.

El Govern de Cubelles no s’adona que els joves
han d’anar a buscar treball de qualitat fora de
la ciutat ja que l’única etapa de l’any que més
oferta  genera Cubelles
i la comarca és a l’estiu on tot és treball temporal
i la resta de l’any els joves veuen com la
temporada universitària augmenta la demanada
jove de treball i gran part d’ells han de sortir
cap a altres llocs (amb una major inversió
empresarial) per poder trobar feina estable. Ja
que els nostres dirigents no saben gestionar la
ciutat
i seguim malgrat les seves promeses,
a l’estancament econòmic, almenys podrien
facilitar l’accés a un habitatge pels joves.

La Generalitat amb l’activitat complemen-taria
de l’Ajuntament de Cubelles han de prendre
mesures que permetin l’emanci-pació dels joves
i que serien principalment: impulsar promocions
d’habitatge
de protecció oficial a la nostra ciutat, exercir un
par mitjancer amb entitats de crèdit, el foment
de models diferents al de propie-tat amb
arrendaments de baix cost que permetin als
joves assumir el pagament sense problemes i
tot això amb l’ajuda
i el suport de la Generalitat de Catalunya i la
Ministre d’habitatge la senyora Trujillo que
sembla que únicament venen a la ciutat a fer
turisme i fer-se la foto.

Els joves han d’exigir mesures en aquest àmbit
als governants i el PPC i les seves joventuts es
senten en l’obligació de manifestar la
incompetència del Govern Municipal que no fa
absolutament res per intentar arreglar el
problema, s’ha de començar a col·laborar amb
la Generalitat i exigir-li que es deixi de prometre
i es facin actuacions que ens reportin algun
benefici perquè Cubelles no és una ciutat que
serveix solament per fer-se fotografies sinó també
per treballar i aconseguir que els ciutadans
gaudeixin dels mateixos serveis públics i la
mateixa situació econòmica que molts municipis
que sense la nostre situació estratègica i sense
les nostres  possibilitats gaudeixen.

erc

pp

L'accés a un habitatge
La Comissió Política d'Iniciativa per Catalunya-
Verds ha decidit no enviar cap escrit a aquesta
secció mentre segueixi havent tanta falta de
transparència informativa en aquest mitjà de
comunicació municipal.

Cubelles va resolent amb eficàcia alguns temes
pendents. La normalitat d’un municipi fixada
pel començament del curs polític 05/06 marcarà
de ben segur la nostra història més propera.
Els nens de Cubelles ja poden fer-se grans a
casa nostra, poden començar en la llar d’infants
i acabar a l’IES, el nou Institut de Cubelles. I
diem normalitat, perquè aquest és el sentiment
de molts pobles i ciutats de Catalunya, que
gaudeixen dels recursos que els cal per anar
endavant. ERC-Cubelles vol felicitar tots els
ciutadans i ciutadanes de Cubelles per haver
sabut reivindicar durant anys aquesta normalitat.
També som conscients que cal anar més lluny.
En el darrer ple municipal, el nostre regidor ja
ho afirmava: “... caldrà el consens de totes les
forces polítiques per aconseguir moltes de les
fites que queden per resoldre...”. Ja no val
l’excusa d’aquells que afirmem que les
competències són exclusives del Govern.
Sortosament la majoria dels que som representats
en el Consistori del municipi de Cubelles tenim
responsabilitats en diferents administracions
locals, comarcals i/o nacionals. Per aquest motiu
és que no ens cansarem de demanar el consens.
Els ciutadans i ciutadanes de Cubelles estan
cansats d’indefinicions, no els hi val la resposta
evasiva o la crítica ferotge, cal fer una reflexió
profunda.
Afrontem amb fermesa els temes que més
preocupen la població. Segurament li tocarà al
Govern assumir un cert grau de responsabilitat.
S’equivocarà i podrà resoldre els temes amb
major o menor eficàcia, però caldrà prendre
decisions. El joc democràtic, passa sovint factura
a la gestió d’un municipi, però no ens enganyem,
aquest mateix joc democràtic té una regla d’or:
té caducitat. Un mandat dura quatre anys i el
joc torna a començar. Alguns dels jugadors
quedaran desqualificats i d’altres hauran
d’establir aliances amb els seus contrincants
per aconseguir un objectiu que no té dret
d’admissió. La partida es juga pel benefici
d’altres, molts dels quals anònims, que esperen
que l’equip guanyador, al marge de les seves
afinitats polítiques, gestioni correctament el seu
municipi.
ERC afronta aquest repte amb il·lusió. El pont
del riu Foix comença el seu procés, l’espai social
va prenent forma, la nova caserna de la policia
entrarà en servei properament, el projecte del
nou CAP s’està treballant...
La maquinària del municipi no para. Segurament
caldrà donar-li alguna empenta. Per això s’estan
obrint vies de diàleg amb les administracions
supramunicipals i cada matí, quan el poble es
desperta, la màquina ja està funcionant. Volem
aprofitar aquest mitjà per transmetre un missatge
d’optimisme. ERC-Cubelles treballa en benefici
dels ciutadans i ciutadanes de Cubelles. Recollim
diàriament les propostes que ens fan arribar a
la seu del Casal Josep Mestres, c/ Jacint
Verdaguer 46 i al correu cubelles@esquerra.org
També ho fem des del Consell Comarcal del
Garraf, a l’equip de Govern i en les àrees en
què tenim responsabilitats.

sorpresa, com si no el coneixèssim, tot i les
advertències dels avis de Cubelles.

La solució ideal creiem que està en un pas sobre
la via en zona intermitja als més de 3 Km.
de distància entre els que tenim ara, i per això
més a prop de la trama urbana central. I vetllarem
perquè així es contempli quan s’urbanitzi
la zona de La Pallissa, al marge dret del Foix
entre la carretera i la via, potser per on ja abans
es salvava la via per anar al Clot del Bassó,
que molts cubellencs encara recorden amb
el nom de “La Garita”.

Com també caldrà ordenar el propi marge dret
del Foix i aquesta és una assignatura pendent,
ja que no cal esperar al projecte de pla parcial
per impulsar a curt termini un vial de passeig
fluvial a l’altra banda del que hi ha ara que
marqui el riu en el seu pas urbà i faci dels seus
dos marges un lloc de passeig i de connexió
urbana. Aquest pas, alhora que dona dues
opcions per a vorejar el Riu per anar del Centre
urbà als sectors costaners, pot resoldre en part
(si s’esmenen errors en anteriors vials)
el problema de les riuades.

A més, si s’ordena amb una rotonda
de circumval·lació en el seu enllaç amb
la carretera comarcal, just passat el pont del
Riu, on hi ha l’actual Garden, tot plegat regula
el pas del trànsit de la C-31 per la zona urbana
que, al quedar estesa fins a aquesta rotonda
permet recuperar el pont de la carretera com
a urbà i regular-hi els espais necessaris per al
pas dels vianants, els qual també tenen així una
alternativa de pas que superi el possible problema
de la inundació del pas per sota la C-31.

A ICb aquesta opció ens sembla molt menys
agressiva, però també molt més útil a la curta,
donat que creiem que resol millor molts dels
problemes pendents (com ho és el pas de la C-
31 pel traçat urbà de Cubelles, que la proposta
solament resol en part)
Per això proposem obrir un debat ciutadà sobre
les alternatives possibles i sobre quina pot ser
més beneficiosa per Cubelles. Parlem-ne!
demanem al nostre Ajutament que estudiï altres
solucions possibles i s’aposti per donar prioritat
a la que sembli millor.

Obert un debat ciutadà, entre les alternatives
diverses ICb defensarem aquella que signifiqui
la millor relació cost / benefici per a la comunitat.
I ho tenim molt clar: per a ICb quan ens referim
a la comunitat estem parlant del conjunt dels
ciutadans de Cubelles. I estem parlant del nostre
futur col·lectiu.

PER MÉS INFORMACIÓ VISITA LA WEB d'ICb
a www,cubelles.ca
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La XVIII Festa i 5a Fira de la Verema es va
tancar amb un balanç força positiu,
especialment pel que fa a l’assistència de
públic i l’increment d’expositors i moviment
econòmic.

El regidor de Promoció Econòmica, Antonio
Peregrina, va fer una primera valoració
"molt positiva, perquè s’ha arribat
a l’objectiu dels 5.000 visitants en els tres
dies". El regidor va destacar l’encert
del canvi dels actes de la trepitjada i els
Pàmpols de Plata a divendres per "donar-
li més rellevància a l’homenatge a la pagesia
local".

Els actes es van iniciar divendres, amb
la tradicional trepitjada del raïm.
Enguany, però, l’acte va servir d’homenatge
a Salvador Fonoll i Josep Cuscó, que han
realitzat aquesta tasca al llarg de les divuit
edicions de la festa d’homenatge a la
pagesia cubellenca. En Fonoll i Cuscó van
escenificar un traspàs de les funcions a
un grup de sis nens de la vila, arribats en
tractor a la plaça, que van rebre el testimoni
de la tasca de trepitjar el raïm. Els dos
històrics trepitjadors van rebre de mans de
l’alcalde, Josep Marcillas, i del regidor de
Promoció Econòmica, Antonio Peregrina,
un pàmpol de ceràmica en record de la
seva dedicació a la festa cubellenca.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Seguidament es va fer el lliuraments del
premis Pàmpols de Plata, que es lliuren a
persones que s’han destacat en la promoció
del món del vi i el cava. Enguany els
guardonats van ser la Masia Cubelles, Joan
Mañé i Nin i Roman Bertran i Oliva.

La jornada de dissabte es va iniciar a les
11 del matí, amb l’obertura dels estands
i les activitats infantils gratuïtes. A la tarda,
els actes es van centrar en l’elecció de les
pubilles infantils i adulta de la Verema.

En les dues eleccions van participar 8
candidates, de les quals el jurat, format
per Jordi Gargallo (vicepresident de Foment
del Turisme de Sitges, Dani Caballero (actor
i pregoner de la Festa Major 2005) i Mireia
Olivella (tècnic de l’Ajuntament de
Canyelles), van escollir en primera ronda
a les tres finalistes de cada categoria.

En categoria infantil, d’entre les tres
finalistes, el jurat va decidir nomenar pubilla
infantil 2005 a Jana Eberle, de 8 anys;
1a dama a Clara Esparza, d’11 anys;
i a Judith Bellido, de 10 anys, com a 2a
dama d’honor. En la categoria adulta,
la guanyadora va ser Cristina Pedrosa, de
24 anys, que és la nova Pubilla del 2005.
Les seves dames d’honor seran Ana Belén
Martínez, de 23 anys, com a 1a dama,
i Rebeca Ramallo, de 21 anys, com a 2a
dama. L’actuació del grup cubà Maraguán,
que va sorprendre al públic per la seva
força i els seus balls tradicionals caribenys,
va tancar la jornada de dissabte.

Diumenge al matí es va celebrar la 5a
trobada de col·leccionistes de plaques de
cava, mentre que a la tarda va ser el torn
de les exhibicions de balls de saló, a càrrec
de l’Associació de Balls de Saló Tempo de
Ball de Cubelles; l’exhibició de Taekhondo,
a càrrec dels alumnes del Fitness Cubelles;
i de ball country, a càrrec del restaurant
Cal Tala.

Jana Eberle
i Cristina Pedrosa,
noves pubilles
de la Verema 2005
El bon temps va afavorir l'assistència
de visitants a la XVIII Festa i 5ª Fira
de la Verema 2005

L'expedició
Vilanova 8000
visita l'Ajuntament
de Cubelles abans
de partir al Nepal
El consistori cubellenc col·labora
amb l'expedició vilanovina
amb una subvenció i l'Alcalde Josep
Marcillas els va lliurar una bandera
de la vila

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles, va
lliurar una bandera de la vila a l’expedició
"Vilanova 8000", que des del passat 1
de setembre intenta l’ascensió del Cho
Oyu. En nom de l’Ajuntament de Cubelles,
Josep Marcillas va desitjar "sort en aquesta
experiència" a Pere Guinovart, responsable
de mitjans de comunicació dins l’expedició,
que va rebre la bandera cubellenca.

El Cho Oyu és una muntanya de 8.201 m.
d’alçada, entre l’Everest i el Shisha Pagma,
i que representa la primera experiència
íntegrament vilanovina d’intentar l’ascens
a un dels 8.000 del món.

L’expedició vilanovina està formada
per Andreu Ferrer, Robert Masana, Pere
Guinovart, Marc Cabutí, Marcel·lí Ferrer
i Carles Orriols, tots amb una dilatada
experiència en l’ascensió a muntanyes.

L’aventura del Cho Oyu va començar l’1
de setembre, amb el trasllat de l’expedició
fins a Katmandú. Després d’uns dies
d’aclimatació, els expedicionaris van
traslladar-se cap a la frontera tibetana i
tenien previst arribar a Nylam (3.750 m.)
el dia 7. Si les condicions meteorològiques
permeten complir amb el ple, l’expedició
“Vilanova 8000” hauria d’haver iniciat
l’ascensió al Cho Oyu pròpiament dita,
entre el 14 de setembre i el 3 d’octubre,
que és quan es pretén fer el cim.

En total l’expedició, que té un pressupost
de 90.023 €, té una durada d’uns 35 dies,
que suposaria que el 7 d’octubre estarien
a Katmandú preparats per tornar. Tot i això,
"Vilanova 8.000" s’ha marcat un marge per
a imprevistos que faria que l’expedició
s’allargués fins al 17 d’octubre.

Les noves pubilles de Cubelles acompanyades
de les seves predecessores



20

Una Senyera de més de 30 metres de llarg
va tornar a guarnir el campanar de l’església
de Santa Maria de Cubelles en motiu de
la Diada Nacional de Catalunya, l’Onze de
Setembre. Al ritme de "Els Segadors",
centenars de cubellencs i cubellenques
van gaudir de l’actuació del Cor l’Espiga
de Cubelles.

L’acte es va iniciar amb l’hissada de la
Senyera fins dalt del campanar, a càrrec
de les autoritats municipals. Encapçalats
per l’alcalde, Josep Marcillas, tots els
regidors de l’Ajuntament de Cubelles,
juntament amb les pubilles de la Verema
2004 i 2005, que per primera vegada van
coincidir en la Diada, van fer pujar els prop
de 30 metres de Senyera al ritme de l’himne
nacional, "Els Segadors".

"La dama d’Aragó" va ser el primer tema
dels interpretats pel Cor l’Espiga de
Cubelles, que per segon any conecutiu va
participar de la festa de la Diada. Sota la
direcció de Miquel Freire, els cantàires de
la centenària coral, van intervenir abans
de l’ofrena floral i després de la mateixa,
en què van cloure la seva participació amb

"El cant de la Senyera". Entremig, una
vintena d’entitats van oferir davant del
monument a l’Onze de Setembre, El geni
i la força bruta de l’artista cubellenc Anselm
Cabús, les seves flors.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Finalment, i després que les pubilles del
2004 i el 2005 realitzessin l’ofrena floral
en nom de l’Ajuntament de Cubelles,
acompanyades pels regidors municipals,
l’alcalde Josep Marcillas va fer el discurs
oficial de la Diada. Entre les seves paraules,
Marcillas va recordar els fets de l’Onze de
Setembre de 1714, en què es basa la
Diada, i va demanar un esforç a totes les
forces polítiques catalanes per aconseguir
l’aprovació d’un nou Estatut que s’adeqüi
als temps actuals. L’acte va acabar amb
una nova interpretació de l’himne "Els
Segadors" i l’audició i ballada de sardanes,
a càrrec de la Cobla Ressó.

Gran participació en la Diada Nacional
de Catalunya
Una vintena d’entitats, associacions i grups polítics van participar de l’ofrena
floral al monument a l'Onze de Setembre, amb la participació del Cor l’Espiga

Aprovat el Pla
Especial del Port
Esportiu
El govern ho va aprovar inicialment
per Junta de Govern i servirà per
ordenar els usos
del futur Port Esportiu

La Junta de Govern de l’Ajuntament
de Cubelles va aprovar, inicialment,
el Pla Especial del Port Esportiu. Aquest
document, requerit per la Generalitat,
és el que ha de regular els usos admesos
al futur Port cubellenc.

El document aprovat estableix la distribució
dels usos lúdics (bars i restaurants),
comercials, de tallers de nàutica, l’espai
de reparació d’embarcacions, la zona
d’aparcaments i la llàmina d’aigua.
En el Pla Especial es manté la construcció
d’una unica planta, a excepció de l’edifici
de capitania en el que es contempla
la planta baixa i pis.

El febrer de 2003, l’empresa Grup Marítim
Metropolità S.L., participada per
l’Ajuntament de Cubelles, va demanar
al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya la concessió administrativa
per a la construcció i explotació d’una
dàrsena esportiva i d’esbarjo al Port
de Cubelles, amb la corresponent zona
de serveis.
A més, l’empresa sol·licitant va presentar
un projecte bàsic de dàrsena esportiva.
Actualment és la Direcció General de Ports
i Transports qui ha de donar la concessió
administrativa per a poder començar
la construcció d’aquest Port Esportiu.

El consistori i les pubilles al peu del Campanar

Imatge d'arxiu de l'emplaçament del futur Port Esportiu
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La regidoria d’Urbanisme informa als afectats
pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner

Les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cubelles han permès
recuperar un 40% de la part afectada

Diputació i Ajuntament
signen un conveni per
impulsar la restauració
del Castell
Inclou l'acabament de les obres de
la planta baixa i la plaça del Castell

La regidoria d’Urbanisme, Planejament
i Medi Ambient va convocar el passat 1 de
juliol als afectats pel Pla Director Urbanístic
del Sistema Costaner (PDUSC) al nostre
municipi. L’objectiu de la trobada era
informar-los de la situació en què ha quedat
afectada Cubelles per aquest Pla, que
ha recuperat un 40% de la part afectada
gràcies a les al·legacions presentades davant
la Generalitat de Catalunya.

La regidora Maria Lluïsa Romero va explicar
que "per aquesta regidoria ha estat una
satisfacció obtenir uns resultats, que malgrat
que no satisfaran a tothom, ningú s’esperava
que es podrien assolir". Romero, a més, va
voler agrair la col·laboració del Grup Carles,
gestió i projectes, al Sr. Pere Serra,
al Sr. Ricard Pié, al Sr. Josep Maria Vilanova,
al Sr. Roberto Labandera i a l’associació
d’afectats del PDUSC, i, especialment, als
serveis tècnics municipals de la corporació.
A la reunió informativa van assistir una
quarantena de propietaris afectats, que van
expressar el seu posicionament respecte
al Pla.

El 12 de febrer de 2004, la Direcció General
d’Urbanisme va comunicar la resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, sobre la suspensió de llicències
amb motiu de la formulació del Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC)
i es va trametre el document “Objectius
i propòsits generals del PDUSC”.

En data 6 d’abril de 2004, i un cop
analitzada la documentació i la seva
afectació al municipi, la regidoria va fer
les corresponents al·legacions, en les que
es demanava la no subjecció del sòl no
urbanitzable del terme municipal al PDUSC,
ni la seva futura transformació en sòl no
urbanitzable costaner, per considerar que
es generaria un espai residual, ubicat entre
la via del tren, la Central Tèrmica i una
futura zona de desenvolupament que
contemplen els estudis i treballs previs
a la revisió del Pla General d’Ordenació
Municipal.

El 2 de juliol de 2004 es va realitzar el
primer acte informatiu amb els propietaris

En el marc del programa Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat (2004-2007), la
Diputació de Barcelona ha aprovat la
signatura d’un conveni amb l’Ajuntament
de Cubelles per donar-li un nou impuls a
la restauració del Castell dels Marquesos
d’Alfarràs.

La inversió, de 271.000 euros, té com a
objectiu arranjar la restauració de la planta
soterrània, l’acabament de les obres de la
planta baixa de l’edifici i condicionar la
plaça del Castell. Segons l’alcalde de
Cubelles, Josep Marcillas “cal replantejar-
se la revisió del Pla d’Usos del Castell,
amb la Diputació ja que les necessitats de
la població han canviat i potser se li podria
donar un altre aprofitament”.

L’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament
el 1989, i des del 1993 la Diputació hi
ha realitzat una sèrie de treballs històrics
i arqueològics, així com les obres de
restauració de la coberta, d’una part de la
planta baixa i les façanes.

L’alcalde ha explicat que “s’ha inclòs a la
mateixa subvenció l’adequació de la plaça
del Castell” i ha dit que “encara no està
clar si el mur quedaria com estava abans
de caure. En aquests moments està fent
un estudi tècnic on s’està replantejant les
possibilitats econòmiques”.

afectats pel PDUSC, durant la qual es va
constituir l’Associació d’afectats pel PDUSC.
Amb aquesta associació es va negociar la
redacció d’un conveni amb l’Ajuntament,
que entre d’altres significava l’encàrrec del
estudis necessaris per acreditar l’existència
o no dels objectius i dels subtipus de sòl
no urbanitzable costaner a Cubelles.
De l’altra banda, l’Associació d’Afectats va
acceptar fer-se càrrec del cost dels estudis
ambientals especificats, amb càrrec als
seus associats en proporció a la superfície
de cadascun dintre del sector.

El 17 de juliol de 2004 es va decidir
contractar al Grup Carles, gestió i projectes
per realitzar l’estudi mediambiental, entre
les dues propostes presentades.

El 13 d’agost de 2004, la regidoria
d’Urbanisme, va remetre els documents
“Proposta municipal d’adequació del
PDUSC al terme de Cubelles” i “Diagnosi
ambiental al municipi de Cubelles de tres
sectors afectats pel PDSUC”. Com a
conseqüència de les converses mantingudes
per la regidoria amb el Sr. Oriol Nel·lo, així
com de la reunió mantinguda, el dia 19
de novembre de 2004, per part de represen-
tants de la corporació i de l’Associació
d’afectats pel PDUSC amb el Sr. Santi
Joan, l’Ajuntament de Cubelles va realitzar
un perfeccionament de les al·legacions,
consistents, principalment, en un avança-
ment del planejament municipal per
determinar, a grans trets, quin és el territori
que es vol ocupar i com es vol desenvolupar.
El 25 de maig de 2005 es va aprovar
definitivament el PDUSC, protegint
de manera definitiva 23.500 hectàrees
costaneres.

Abans de la presentació d’al·legacions, el
PDUSC contemplava, per una banda, una
zona que es convertia en sòl urbanitzable
costaner, dividit en tres categories (C1, C2
i C3) amb diferents tipus d’afectació. Aquest
espai abasta els sectors Mas Mortes, la
Pallissa, Les Planes, Les Hortes, la Plana
del Molí i el Puntet.

La cronologia

Afectació inicial del PDUSC
al municipi de Cubelles

Façana rehabilitada del Castell de Cubelles
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Per altra banda, el PDUSC també recollia
una zona considerada com a sòl no urbanit-
zable costaner, que suposa que podrà ser
objecte d’una futura transformació. Aquest
espai abasta les actuals instal·lacions del
càmping La Rueda, qualificades per l’actual
Pla General d’Ordenació Municipal com
a sòl urbanitzable no programat.
Aquesta afectació representava, aproxima-
dament, unes 120 Ha. de territori.

Pel que fa a l’aprovació definitiva, fruit de
la intensa tasca realitzada per la regidoria
d’Urbanisme i Planejament, s’ha aconseguit
rebaixar el territori afectat i alliberar prop
de 40 Ha.
Els treballs de la regidoria i l’Associació
han permès que la zona anomenada Les
Hortes i part de la Plana del Molí, passin
a convertir-se en sòl que podrà ser objecte
d’una futura transformació. Pel que fa
a la zona del riu Foix-Els Claus, l’afectació
s’ha reduït finalment en un 40% en relació
a la proposta inicial, en el sector
de Les Planes i el Puntet. Aquests sòls
passarien a tenir la consideració de sòl no
urbanitzable costaner.

Les zones de Mas Mortes i la Pallissa i la
del càmping La Rueda es contempla que
podran ser objecte d’una futura
transformació.

En l’aprovació, Cubelles ha passat
de 120,10 Ha. afectades en el projecte
inicial a les 73,61 Ha. afectades finalment.
Això representa una disminució del sòl
afectat del 38,71%, que segons la regidora
Maria Lluïsa Romero representa ser “un
dels municipis que més s’ha desafectat”.

Romero va explicar que la zona que quedarà
afectada, com a mínim fins d’aquí a 10
anys en què es faci la primera revisió del
Pla Director. La regidora, a més, va recordar
que les zones afectades “segueixen sent
allò que són actualment, ni més ni menys”,
i va recordar que en aquestes zones
“possiblement en un futur no es podran
urbanitzar ni convertir-se en zona industrial,
però sí que es podrien desenvolupar altres
activitats relacionades amb el turisme rural
i altres activitats amb la terra”.

Per la seva banda, Josep Marcillas, Alcalde
de Cubelles, va demanar als propietaris
que "cal que els propietaris us poseu
d’acord entre vosaltres en alguns temes".

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Afectació definitiva del PDUSC
al municipi de Cubelles

Restriccions de trànsit
al carrer Millera
per les obres del CEIP
Vora del Mar
Els talls afecten al tram comprés entre
els carrers Verge del Pilar i Darius
Huguet i és previst que s’allarguin fins
el mes de novembre

Balanç positiu de les
visites guiades
"Descobreix el nucli
antic de Cubelles"

La regidoria de Promoció Econòmica
ha programat aquesta activitat durant
l’estiu

La Regidoria de Promoció Econòmica ha
realitzar al llarg de l’estiu diverses visites
guiades al nucli antic de Cubelles.

La primera d’aquestes, el 23 de juliol, va
ser un èxit i els assistents van destacar la
importància d’aquest tipus d’activitats per
a descobrir una petita part de la història
de Cubelles.

La visita consistia en una passejada guiada
pels carrers del nucli antic de Cubelles,
per conèixer la història dels edificis i carrers
més emblemàtics del centre de la vila.
El recorregut, d’una durada d’una hora
i quinze minuts aproximadament, s’iniciava
des de la plaça del Castell, davant l’Oficina
de Turisme. Seguia pels carrers: Doctor
Juncà, carrer Major, plaça de la Vila, carrer
Anselm Clavé, plaça Sta. Maria, carrer
Colom, plaça La Font,i carrer Sant Antoni.
Després, torna enrere fins a la plaça de la
Font, carrer Colom, plaça Sta. Maria i carrer
Major, acabant amb l’entrada a l’església
Santa Maria de Cubelles.

Al llarg de tota la passejada els assistents
rebien tot tipus d’informació sobre la història
d’edificis com ara el Castell, l’ermita de
Sant Antoni de Pàdua, Can Travé i l’església.
També es va fer una visita panoràmica de
cases, botigues, cafès o edificis que ens
recorden els orígens d’un poble, originà-
riament agrari, on l’activitat predominant
havia estat els camps de conreu que
antigament s’estenien ben bé fins a la línia
de platja.

Les visites s’han repetit al llarg de tots els
dissabtes del mes d’agost i fins el dia 27.
De fet, les visites guiades d’aquest estiu
han estat una prova pilot que espera
consolidar-se de cara la temporada d’estiu
2006.

La policia local de Cubelles informa que
fins al final del mes de novembre es
restringirà l’accés al carrer Millera, en
el tram comprés entre els carrers Verge del
Pilar i Darius Huguet, com a conseqüència
de les obres de construcció del CEIP Vora
del Mar. L’accés està només permès als
veïns i veïnes, especialment a aquells que
disposin d’aparcament.

La regidoria de Governació, d’acord amb
la direcció del centre i la regidoria
d’Educació, ha posat senyals indicatives
de prohibició a la confluència dels carrers
Millera-París, Verge del Pilar-Josep Andreu
Charlie Rivel i Albert Virella-Millera, per
tal de tancar el tram del carrer Millera entre
Verge del Pilar i Darius Huguet.

La regidoria de Governació de l’Ajuntament
de Cubelles demana disculpes i comprensió
als veïns, així com els sol·licita la seva
col·laboració en aquest període d’obres.

Per altra banda, la Policia Local ha editat
un full informatiu amb la proposta d’itinerari
alternatiu per accedir a l’IES els dies
en què estigui tallat el pas de la riera,
per l’avinguda Onze de Setembre.

A part del pas de vianants i bicicletes que
existeix entre el passeig Fluvial i el carrer
Pla de Sant Pere, la Policia Local recomana
que s’accedeixi a l’IES per la carretera C-
31, a través del pont del polígon industrial
Les Salines.

Itinerari alternatiu d’accés a l’IES pels dies en
què el pas de l’Onze de Setembre queda tallat
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La rehabilitació
de l'ermita de
Sant Pau té un cost
de 90.000 euros
Mossèn Joaquim Lluís i Coromines
diu que cal aconseguir una implicació
conjunta perquè l'edifici no es deteriori
més

S’organitzen cursos
de ioga, tai-txi
i aeròbic a l’espai
de la gent gran
Les inscripcions estan obertes del 29
d’agost al 2 de setembre
a les dependències de la regidoria
d’Acció Social

Es crea el Servei
d'Atenció als Afectats
als Aiguats
Estarà ubicada a les oficines
de l'Ajuntament de Cubelles a la plaça
de la Vila, 1 (Tel. 93 895 03 00)

La regidoria d’Acció Social i Sanitat
organitzarà cursos de ioga, tai-txi i aeròbic,
a l’espai de la gent gran del Centre Social.
L’activitat, que tindrà una durada de tres
mesos, va començar el 5 de setembre. Les
inscripcions es poden fer a les dependències
de la regidoria d’Acció Social, de dilluns
a divendres, de les deu del matí a les dues
del migdia.

El preu de l’activitat, que és de 3 euros
mensual, inclou participar en una de les
activitats a triar. D’aquesta manera, els
dilluns, hi haurà ioga; els dimarts, Tai-txi
; i els dimecres i divendres, aeròbic. Tots
els cursos es faran en horari de matí, de
les deu a les onze.

L'Ajuntament de Cubelles, a través
de l'Oficina de Participació i Informació
Ciutadana (OPIC), ha posat en
funcionament el Servei d'Atenció
als Afectats pels Aiguats, per canalitzar
totes les reclamacions dels afectats
per les pluges del passat diumenge 25
de setembre.

En cas que es vulgui fer una reclamació
per danys en les persones i/o béns com
a conseqüència de dit fenomen natural
sobre els que recau la cobertura del
Consorci de compensació d’Assegurances
(sempre i quan, els danys soferts no estiguin
coberts per una companyia privada
d’assegurances), ho hauran de fer
mitjançant la presentació, el més aviat
possible, de la següent documentació:

1. Fotocòpia del DNI/NIF del perceptor
de la indemnització.

2. Fotocòpia de les condicions particulars
i generals de la pòlissa d’assegurances
(individual o col·lectiva) i de tots els seus
apèndixs o suplements.

3. Fotocòpia del darrer rebut de pagament
de la pòlissa d’assegurances, vigent en
la data del sinistre.

4. Dades bancàries
(núm. de compte corrent).

5. Fotografies dels danys materials soferts.

La documentació assenyalada podrà
presentar-se:

1. A la Delegació Regional del Consorci,
carrer Mallorca, 214, esc. A, sisè. 08008
Barcelona (902 22 26 65).

2. A les oficines de la pròpia companyia a
la qual es va contractar l’assegurança.

3. A l’Ajuntament de Cubelles, Plaça de la
Vila, s/n. 08880 Cubelles, de dilluns a
divendres, en horari de 10,00 a 14,00
hores, al Servei d’atenció als afectats pels
aiguats del dia 24 de setembre.

Ja fa dos anys que es parla de l’arranjament
de l’ermita de Sant Pau. De moment els
primers treballs realitzats s’han fet a l’entorn
de l’edifici. Però, "el més essencial és fer
una teulada nova i consolidar alguna paret,
ja que va ser la causa de que tot s’enrunés",
segons ha dit mossèn Joaquim i Coromines.
“Informalment", assenyala "se n’ha parlat
d’aquest projecte, valorat econòmicament
pels serveis tècnics municipals per un cost
de 90.000 euros". De fet “aquesta
preocupació és un tema del què es parla
i, de fet, es vol crear una associació que
impulsi el projecte perquè no es perdi més
l’edifici.
Malgrat tot el més important és trobar
recursos econòmics”.

L’edifici de tall barroc molt similar
a l’església Santa Maria de Cubelles no té
teulada i cada any que passa està més
deteriorat. És per això que totes les parts
coincideixen a dir que cal treballar per
recuperar l’edifici. La regidora d’Educació
i Joventut de l’Ajuntament de Cubelles,

Pilar González creu que “ per tirar endavant
la recuperació d’un patrimoni com aquest
cal una implicació conjunta, amb la
parròquia i els mateixos veïns". De moment,
per segon any consecutiu, s’ha portat
a terme un Camp de Treball amb joves de
tot Catalunya, sota el títol de "Recuperem
l’ermita de Sant Pau i el riu Foix". Aquest
camp ha estat coordinat, una vegada més,
per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament
de Cubelles i el balanç final és força positiu,
tant d’assistència com d’aprofitament de
les tasques realitzades..

La intenció de la regidoria de Joventut,
que treballa conjuntament amb les
d’Urbanisme, Medi Ambient, Promoció
Econòmica, Obres i Serveis Viaris i Acció
Social, la Parròquia i l’ADF, és seguir amb
la recuperació de l’ermita. El camp de
treball té dos grans objectius. Per una
banda, dinamitzar la recuperació; i en
segon terme, fer una tasca educativa,
mediambiental, històrica i de promoció
del municipi amb els joves que hi partici-
paran. Els joves inscrits treballen en
sessions de 3 hores i per a totes aquestes
tasques compten amb l’assessorament d’un
membre de la Brigada Municipal d’Obres
i Serveis, en Lluís Martínez.

Ermita de Sant Pau



Programació

P R O G R A M A C I Ó

9:00 - 12:00
9-10-11-12:00
12:06 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:00
21:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Matí musical
Butlletí Informatiu
Ràdio Fórmula
Informatiu migdia
Connexió Catalunya Ràdio
Freqüència directa
Informatiu Vespre
Zona Global (dance)
Electronic music

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES
9:00 - 10:00

10:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00

Cubelles Actualitat
Anella Oberta
L'Home del Gag
Cubelles Actualitat
Desconnexió amb Cat Ràdio
Retransmissions esportives
Barreges
Music Central Cubelles
Festa nit
Zona global (House)

DIUMENGES

7:00 - 9:00
9:00 - 10:00

10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00

Edèn (Chill Out)
L'Hora Clàssica
Entre Tu i Jo
Fil Musical
Tarda musical sixties
Edèn (Chill Out)
Zona global (ambient)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Onda Latina
Juguem Net

2005
R A D I O  C U B E L L E S  1 0 7 . 5  F M

hivern

Un any més Ràdio Cubelles ha incorporat nous espais temàtics a la graella
de programació. La  programació de tardor començarà el proper 3 d'octubre
amb nous programes:  “Zona Global”, “Eden”, L'Hora Clàssica” i “Festa Nit”.

Els informatius diaris ofereixen 30 minuts d'informació Local i Comarcal,
Esportiva, Meteorològica i Agenda d'actes culturals. Els podeu escoltar a dos
quarts de dues del migdia i a dos quarts de set de la tarda.  A més, diàriament
s'emeten butlletins informatius de sis minuts cada hora en punt. Al matí de les
9 a les 12 del migdia i a la tarda, a les 5 i a les 6.  Amb la voluntat d'oferir un
bon resum setmanal d'actualitat del municipi al cap de setmana es pot escoltar
el Cubelles Actualitat a les 9 del matí i a la 1del migdia.

La música i l'entreteniment són també protagonistes a Ràdio Cubelles. Al llarg
de tot el matí i a partir de les nou s'oferirà blocs de selecció musical. A partir
de les dotze serà el torn a la Ràdio Fórmula.

A la tarda, de les cinc i fins a dos quarts de set de la tarda, podreu escoltar el
magazin  “Freqüència Directe”, amb connexions al carrer, concursos, enquestes
al carrer amb els seus col·laboradors habituals i el millor entreteniment. A partir
de les set i fins les nou, arriben cada dia  el programes temàtics de l'emissora,
uns programes per a tots els gustos, des de jazz, blues, rock, reagge, rock català,
música electrònica, música comercial, revival, música clàssica, sardanes,  entre
d'altres estils musicals i de contingut. Aquesta programació es mantindrà fins
el mes de gener quan s’encetarà la programació 25 anys de Ràdio Cubelles.

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
19:00 - 21:00
21:00 - 22:00
19:00 - 21:00
20:00 - 21:00
19:00 - 21:00
20:00 - 21:00
19:00 - 21:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Quasi Tot encara
35 HzJazz
K Sona
35 HzRock
Patxanga la Txaranga
Club desconcert
Tocs en català
Això és Hollywood
Corrent Alterna
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