Alcaldia

Reactivar l’economia
En primer lloc vull desitjar un bon any 2009 a tots
els cubellencs i cubellenques. A molts he tingut
l’ocasió de poder-ho fer en persona, però a la gran
majoria us ho vull expressar des d’aquestes pàgines,
en nom de tot el Consistori.

“Les dades de pèrdua de llocs de treball
entre la ciutadania de Cubelles són
esfereïdores”

Aquest 2009 se’ns anuncia, si cap, més complicat
a nivell econòmic que el 2008 que fa un mes i
mig que ens va deixar. Les dades de pèrdua de
llocs de treball entre la ciutadania de Cubelles
són esfereïdores, especialment perquè darrera de
cada número hi ha una persona i una família que,
enguany, viuran una situació delicada. L’Ajuntament
de Cubelles, gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local
que ha impulsat el govern central, podrà mitigar
lleugerament aquesta pèrdua de treball amb la
realització de tres grans projectes: l’ampliació de
la xarxa de clavegueram entre la C-31 i l’estació
de bombament principal de Cubelles (556.979,20
€); l’adequació i arranjament de diferents espais
verds del municipi (421.141,34 €); i la renovació
integral de l’enllumenat de Mas Trader sector I
(1.282.159,32 €). A la vegada que executem obres
importants per als nostres veïns i veïnes, ajudarem,
en la nostra petita mesura, a pal·liar aquesta situació
de pèrdua progressiva d’ocupació.
Aquestes no són les úniques actuacions amb les
que l’Ajuntament vol aportar el seu gra de sorra
a la reactivació de l’economia, ni que sigui a nivell
local. En el pressupost d’enguany hem reduït

la despesa ordinària però hem incrementat la
inversió en obres que permetran que empreses,
del municipi i de fora, segueixin treballant i donant
llocs de treball al màxim nombre de persones.
Obres com la construcció del nou Ajuntament; la
construcció de la xarxa pluvial del sector marítim,
el pla de reurbanització del municipi, millores en
instal·lacions esportives... És a dir, més de 7 milions
d’euros, sumant les inversions del pressupost i
les subvencions del Fons, a les que caldrà afegir
les aportacions del FEDER i altres programes de
finançament supramunicipal al que l’Ajuntament
està recorrent per tal d’incrementar la inversió
(en les properes pàgines trobareu un ampli resum
d’aquestes subvencions).
A més, seguim treballant per atreure empreses
que generin ocupació al nostre municipi, com a
mesura també per incentivar la contractació de la
nostra ciutadania. Totes unes mesures encaminades
a reactivar l’economia local i a generar noves fonts
d’ingressos que ens permetin pal·liar, en la mesura
del possible, aquesta crisi econòmica que ens afecta
a tots.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Cubelles dossier

Cubelles rep 2,2 milions d’euros per al Pla E
Presentats el Pla Especial del Foix i una fase de reurbanització del Nucli Antic al Fons Europeu
L’Ajuntament de Cubelles rebrà 2.260.671 € del Fons d’Inversió Local per a l’Ocupació que ha creat el Govern central, i que suposarà una
inversió en els municipis de 8.000 milions d’€. Aquests fons tenen la intenció de reactivar l’ocupació mitjançant l’execució d’obres que no
estiguin pressupostades per al 2009 i que han de licitar-se en el termini màxim d’un mes des de la concessió. A més, cal que les obres es
portin a terme durant el proper any i siguin justificades dintre del primer trimestre del 2010.
Aquests 2,2 milions d’euros són la quantitat que l’executiu espanyol ha designat per a Cubelles i que el Govern municipal ha distribuït en
tres grans projectes: la renovació de l’enllumenat públic del primer sector de Mas Trader; les obres d’ampliació de la xarxa de clavegueram
entre la C-31 i l’estació de bombament principal; i l’adequació i arranjament de diferents espais verds. Tots tres responen a millores directes
d’infraestructures i serveis dirigits a la ciutadania, algun dels quals eren assignatures pendents dels successius governs municipals. A l’hora
d’escollir els projectes a presentar, es van valorar, d’una banda, actuacions necessàries i bàsiques com són la renovació de l’enllumenat i
l’ampliació de la xarxa de clavegueram; i de l’altra,projectes de millora d’ús com és l’adequació de diverses zones verdes del municipi.
El Fons d’Inversió Local per a l’Ocupació es va presentar el 2 de desembre. Està destinat a finançar inversions en projectes i obres municipals
de nova planificació i d’execució immediata, especialment generadores d’ocupació, amb el que s’esperen crear uns 20.000 nous llocs de
treball a tota Espanya. Per això una de les condicions és que els ajuntaments abonin les certificacions de les obres en el termini màxim de
30 dies, de tal manera que els contractistes puguin pagar els salaris del personal puntualment.

FEDER
També en aquests dies s’ha tancat el programa del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), al qual el Govern ha presentat,
per al quadrienni 2007-2010, dos projectes.
En aquesta línia de subvencions, els representants municipals aposten
per cercar finançament europeu per al Pla Especial Urbanístic de la
desembocadura del riu Foix (1.192.873,00 €), dintre de l’eix 2 i per
a l’any 2009-1010; i per al projecte de reurbanització, adequació de
línies aèries i soterrament de contenidors del nucli antic (1.075.182,23
€), que correspon a l’eix 4 i l’any 2009.
En el cas del Pla Especial Urbanístic del riu Foix, el projecte del qual
s’està començant a redactar, afectarà en una primera fase al tram
entre la carretera C-31 i la desembocadura. La redacció d’aquesta
proposta compta amb una subvenció del PUOSC, per import de
200.000 €. L’objectiu és preservar les característiques naturals de
la llera, condicionar-la i millorar-la per potenciar els seus valors
ecològics i paisatgístics fent-los compatibles amb determinades
activitats vinculades i integrades a l’entorn urbà en el qual se situa
i determinar-ne i regular-ne els usos permesos. Concretament, el
projecte contemplarà la recuperació de la vegetació autòctona,
la potenciació de la fauna autòctona i la protecció del seu hàbitat
principal, la senyalització de la fauna i flora de la desembocadura, així
com dels usos permesos i les normes de comportament, l’adequació
dels accessos i recorreguts i la instal·lació del mobiliari urbà.

Simulació virtual del c/ Àngel Guimerà

Simulació virtual de la cruïlla del Pg. Narcís Bardají i c/ Joan Roig i Piera

La segona sol·licitud al FEDER té a veure amb el projecte de
reurbanització del nucli antic. Es tracta de la modificació de
l’avantprojecte presentat fa uns mesos a la ciutadania i que s’ha
enriquit amb les aportacions fetes per aquests. Això ha suposat
un increment substancial del cost de la reurbanització, per la qual
cosa el Govern municipal presenta una de les fases de la reforma al
programa de subvencions europees.

Simulació virtual del c/ Joan Roig i Piera
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Renovació de l’enllumenat
públic a Mas Trader I
Dels tres projecte presentats al Fons Estatal d’Inversió Local, el de més
dotació econòmica és el referent a la renovació de l’enllumenat públic de
la urbanització Mas Trader, en seu primer sector, amb un pressupost de
1.282.159,32 € i un termini d’execució no superior als 6 mesos.
En el primer sector de Mas Trader, l’enllumenat públic és molt antic. Està
format per columnes troncòniques de 3,5 m d’alçada i amb luminàries
tipus ambientals i equips de vapor de mercuri de 125 W i un valor de flux
lumínic sobre l’hemisferi superior al 15%. Es tracta, per tant, d’un enllumenat
molt antic, sobre el qual no s’ha fet un manteniment al llarg dels anys i que
presenta un elevat grau de deficiències –algunes considerades molt greus- i
que requeriria la renovació per adequar-se a la normativa vigent. En algunes
de les mancances que presentava la instal·lació, les tipificades com a molt
greus, ja es va actuar dintre del Pla d’Adequació redactat per l’Ajuntament.
Aquesta actuació es va fer amb la previsió que, en cas d’actuar-hi globalment,
es pogués aprofitar la feina feta. Es van instal·lar nous quadres de llum de
comandament i es va renovar l’enllumenat de part del carrer Assutzena.
El projecte aprovat contempla la col·locació de 307 punts de llum, en
columnes de tipus Nikolson de 4,5 metres d’alçada, separades entre elles
per 20 metres. Cada fanal disposarà d’una lluminària de 70W de vapor de
sodi d’alta pressió. A és, es preveu instal·lar 4 columnes preparades per a
6 projectors, que s’ubicarien en places o zones més obertes on l’àrea a
il·luminar sigui major.
La renovació de l’enllumenat públic del primer sector de Mas Trader era una
reivindicació del veïnat des de fa anys. El Consistori havia posposat l’execució
del projecte per manca de disposició pressupostària, i va ser la primera de
les accions que el Consistori va contemplar en el moment en què el govern
central va convocar el conegut com a Pla E (Fons Estatal d’Inversió Local).
La proposta aprovada per la junta de govern local té en consideració l’estalvi
energètic (91.691 KW a l’any) i econòmic (11.919,83 € anuals) que tindrà la
renovació del sector.

Entrada de la urbanització de Mas Trader

El projecte preveu un fanal cada 20 metres

Una lluminària antiga a la urbanització Mas Trader
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Ampliació del clavegueram
Per resoldre els problemes d’abocaments d’aigües brutes al riu Foix,
el Govern municipal també va resoldre presentar a les subvencions
del Pla E el projecte d’ampliació de la xarxa de clavegueram municipal
entre la C-31 i l’estació de bombeig Principal Cubelles. Les obres,
valorades en 556.979,20 € i amb un termini d’execució màxim de
5 mesos, afectaran al tram de l’avinguda de la Riera de poc més
de mig quilòmetre que hi ha paral·lel al riu Foix fins a l’estació de
bombament coneguda com a Principal Cubelles.
El col·lector unitari que va per l’avinguda de la Riera no disposa
de suficient capacitat per conduir les aigües fins aquesta estació
de bombament, per la qual cosa i degut a la configuració dels
sobreeixidors situats al principi del col·lector, sovint les aigües van
a parar al riu Foix. Per evitar aquest fet, el projecte proposa un nou
col·lector paral·lel a l’existent construït en polietilè d’alta densitat de
630 mm. de diàmetre nominal, que sortirà d’un nou pou i connectarà
amb el primer dels sobreeixidors existents. Al nou pont que es
construirà s’instal·larà un tub, que tindrà igualment un diàmetre
nominal de 630 mm., que farà les funcions de sobreeixidor al riu.
Per mantenir tota la instal·lació, el projecte contempla la construcció
de 13 pous de registre, amb un diàmetre de 1.200 mm.

L’actuació afecta al tram entre la C-31 i la via del tren

Per tal de completar el redimensionat de la instal·lació, i evitar que hi
hagi abocaments innecessaris al riu, es reordenaran els sobreeixidors.
Es construirà un nou pou que connectarà l’actual primer sobreeixidor
i eliminant l’actual segon pou i el seu sobreeixidor, que és el que
desemboca les aigües sobrants al riu Foix. D’aquest nou pou que
es construirà sortiran dos nous col·lectors, un dels quals actuarà de
sobreeixidor al riu. Aquesta nova distribució permet racionalitzar la
xarxa existent eliminant els circuits i abocaments innecessaris.

Millora de les zones verdes
Finalment, la darrera proposta al popular Pla Zapatero és l’adequació i millora de diferents zones verdes del municipi, amb un pressupost
de 421.141,34 €, un termini d’execució de 6 mesos i que suposaran 6 llocs de treball.
El projecte presentat pel Govern municipal, i aprovat pel central, proposa actuar sobre les zones verdes del Parc de Cubelles, Parc de Santa
Maria, Parc de la Solana i Jardins Gaudí. Els objectius comuns per a tots aquests espais d’ús i gaudi de la ciutadania és l’adequació, rehabilitació
i millora de les zones verdes, aportant nous jocs infantils, pistes esportives, àrees per a gossos, fonts i mobiliari urbà que permeti recuperar
aquests espais com a espais d’interrelació social.

Parc de Cubelles
A la zona verda del Parc de Cubelles, que es troba al costat del
carrer de les Moreres, es planteja la renovació i ampliació de les
zones esportives i el desplaçament dels jocs infantils per a un ús més
agradable. S’amplia la zona de petanca, que estarà formada per dues
pistes, i de la pista esportiva existent, mentre que se substituiran
bancs i papereres. Per als jocs infantils, que se substituiran degut a que
són vells, es crearan dues àrees tancades i amb grava. Finalment, per
a la passejada dels veïns per la pineda que hi ha al parc, es formarà
un camí delimitat amb bancs i papereres en tot el recorregut. Tot el
parc estarà degudament il·luminat, atès que ara no hi ha cap mena
d’il·luminació.
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Estat actual del Parc de Cubelles

Cubelles dossier
Santa Maria

El Parc de Santa Maria es dotarà amb diversos equipaments esportius

El conegut com a parc de Santa Maria, on antigament hi havia el
camp de futbol d’aquest sector, situat entre els carrers Amadeu
Vives i Nostra Sra. de la Mercè, és una gran zona destinada a les
passejades, però sense mobiliari urbà i que pateix la poca consciència
dels propietaris de gossos que porten als animals de companyia a
fer les seves defecacions. Això impedeix que el veïnat gaudeixi de
l’entorn. La proposta aprovada té en compte aquest fet i la manca
de serveis esportiu i lúdics bàsics i necessaris per al barri. En primer
lloc, els gossos disposaran d’una zona delimitada de prop de 700
m2 amb vegetació per al seu esbarjo, mentre que els propietaris
tindran dispensadors de bosses per a la recollida de les defecacions.
Es crearan dues zones de jocs infantils delimitades, cadascuna per a
una franja d’edat diferent, amb bancs i papereres, i una àrea d’esports,
amb cistelles de bàsquet, porteries de futbol, dues taules de tennis
taula i dues pistes de petanca. La zona dels pins es reforçarà per a
formar una pineda que doni ombra, es plantaran nous exemplars de
full caduca, s’instal·laran bancs i papereres i es dotarà tot l’espai amb la
il·luminació necessària per a que la zona sigui un espai d’esbarjo i oci
familiar dels veïns del barri i de tots els del municipi.

La Solana
A La Solana, en la zona verda entre els carrers Sant Vicenç i la
carretera vella, cal crear el parc, perquè actualment no dóna cap
servei als veïns i veïnes del barri, i també és un focus de brutícia
per les defecacions dels gossos. Els camins utilitzats pel veïnat per
travessar l’espai es delimitaran, creant un de principal i un altre de
secundari. Es crearan dues zones infantils delimitades amb mobiliari
urbà i una àrea d’esports, consistent en una pista pavimentada
per a la pràctica del bàsquet i dues pistes de petanca. Com en les
zones anteriors, es reforçarà l’arbrat, es plantaran arbustos a la zona
propera al carrer per on circulen la majoria de vehicles, es posarà
mobiliari urbà i es dotarà tot l’espai de la il·luminació necessària.

Reforçar l’arbrat i dotar d’il·luminació, prioritats al Parc de la Solana

Jardins Gaudí

Als Jardins Gaudí es millorarà l’accessibilitat

La darrera de les zones a les que s’actuarà són el Jardins Gaudí,
popularment coneguts com jardins de l’Estació. Es tracta d’una zona
verda que representa una porta de la vila per a tots els ciutadans
que arriben en tren, en una zona de força desnivell que fa que la
plaça quedi enfonsada i dificulti l’accessibilitat. Per això la proposta
se centra en la millora dels talussos, reforçant-los amb murets de
pedra, i incrementar la vegetació. Pel que fa a l’interior de la plaça,
s’enderrocaran les voreres i s’omplirà la superfície amb sauló, a
més d’instal·lar bancs i papereres. Tots els accessos a la plaça es
rehabilitaran i un d’ells es destinarà a l’accés amb cadires de rodes.
El projecte també planteja la renovació total dels jocs infantils, en
molt mal estat per la seva antiguitat i, com en els casos anteriors,
es delimitaran dues zones delimitades amb el terra de grava on
s’ubicaran aquests jocs. L’enllumenat i el punt d’aigua, com en totes
les zones on s’actuarà, completaran la reforma.
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Aprovat inicialment el Pla Especial
Urbanístic del Port Esportiu
El Pla afecta a més de 138.000 m2 de la dàrsena esportiva
El Ple municipal va aprovar inicialment, en
la sessió del mes de gener, el Pla Especial
Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles,
document que ja havia rebut el vist-i-plau
de la Junta de Govern Local del passat 27
de juliol. Aquest és un tràmit que s’estableix
en la legislació urbanística vigent en els
processos de construcció de ports esportius
i l’objecte del document és desenvolupar el
sistema portuari del municipi. Aquest Pla
ha d’incloure les mesures i les previsions
necessàries per a garantir el funcionament
eficaç de la zona de servei portuari, el seu
desenvolupament futur, la seva connexió
amb la xarxa de transports terrestres i la
cobertura adequada de la demanda de
serveis portuaris i mediambientals. A més,
es redacta d’acord amb les determinacions
del vigent Pla de Ports de Catalunya, que
es va actualitzar per al període 2006 –
2015. Precisament, el Pla de Ports inclou el
Port Esportiu de Cubelles dins del sector
portuari centre. Paral·lelament, el document
es troba a la Direcció General de Costes
de la Generalitat i del Ministeri de Medi
Ambient pendent de la seva aprovació.
Un cop l’Ajuntament rebi el vistiplau,
el promotor de l’obra, Grup Marítim
Metropolità S.L., podrà iniciar les obres. Des
de la regidoria d’Urbanisme s’apunta que
la data d’inici podria
ser de finals d’any a
principis de 2010 i els
treballs tindran una
durada
aproximada
d’un any i mig.

tèrmica de Cubelles, i la dàrsena interior on
es localitzarà el port.
Els amarratges, 553 en total, aniran des
dels 8 als 20 metres d’eslora. El projecte
també inclou una marina seca de 1.800 m2
amb una capacitat de 144 vaixells amb una
eslora màxima de 7 metres i un varador
amb capacitat per a 66 vaixells. A l’aigua,
els amarradors es disposen de forma que
es faciliten no només les maniobres dels
vaixells, si no que la seva gestió i control
sigui senzilla. Els amarradors destinats a
embarcacions en trànsit queden situats al
costat de la zona d’oci per aconseguir entre
uns i altres una interacció semblant a la del
ports naturals.
L’àrea central gira al voltant de l’edifici de
Capitania i està destinada als serveis nàutics.
En aquesta àrea, l’Ajuntament de Cubelles
disposarà d’un local per a les seves activitats.
L’àrea tècnica, on estarà ubicada la marina
seca, els serveis portuaris i de tallers, queda
a llevant i té la particularitat que l’accés de
les embarcacions per mar es fa des de el
canal exterior i no des de l’interior per tal
de no generar cap afectació als usuaris del
port.
L’àrea comercial i d’oci es situa a ponent i
gaudeix tant de la seva integració al port

com de la seva proximitat a les platges. En
aquest espai hi haurà 57 amarres públics
tarifats. Aquesta zona acollirà també una
zona d’aparcament amb capacitat per a 772
vehicles que es combinaran amb arbrat.

Respectuós amb el litoral
El nou port esportiu de Cubelles es
construeix sobre la zona de presa d’aigües
de la central tèrmica de Cubelles, que
fa la funció de captar i retornar al mar
l’aigua que refreda la central. D’aquesta
manera, es minimitza l’impacte ambiental i
paisatgístic ja que el nou port no generarà
noves ocupacions en el front marítim que
entorpeixin la dinàmica litoral o que vagin en
detriment de les zones de bany i d’esbarjo.
A més, es preveu la integració paisatgística
entre el port i el seu entorn com una
continuïtat vegetal entre el passeig litoral i
la dàrsena. D’aquesta manera, s’aprofita una
estructura ja existent i, sense generar cap
nou impacte, es potencia el seu ús creant un
nou espai públic que podrà ser utilitzat tant
per la nàutica esportiva com pels mateixos
veïns de Cubelles. Els usos definitius que es
poden donar en aquest port estan subjectes
a l’aprovació del Pla especial d’usos del futur
port esportiu per part del Consistori.

533 amarratges
El
Pla
Especial
Urbanístic del Port
Esportiu de Cubelles
pren l’àmbit de la
dàrsena de la Central
Tèrmica, davant del
Residencial Les Salines,
amb una superfície total
de 138.793 m2. Aquest
espai es divideix en
l’àrea marina, tècnica i
turística (75.668 m2) i
en els molls i les aigües
protegides pel dics
del port (63.125 m2).
Constarà d’un canal
exterior, que és on
s’ubica el tub de presa
d’aigua de la central
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Imatge aèria del futur Port Esportiu
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Els prop de 250 nous fanals del Molí de Baix
representen un estalvi energètic del 70%
El consum de les noves lluminàries de leds de baix consum passarà a ser d’uns 35 wats
La reducció de l’estalvi econòmic i energètic
és la raó principal de la mesura engegada
per les regidories d’Obres i Serveis i Medi
Ambient, per substituir, en una primera fase,
més de 200 fanals del sector Molí de Baix. El
regidor de les dues àrees, Joan Albet, confia
en què la mesura, segons els estudis tècnics,
representi la reducció de “fins al 70% en la
despesa energètica de cada fanal”. L’aposta
per l’estalvi energètic és un dels eixos bàsics
del Pla de Mandat 2007-2011, com reconeix
Albet.
De moment el procés de substitució dels
fanals actuals s’ha iniciat al sector Molí de
Baix, per uns hal·lugenurs metàl·lics ceràmics
i ha permès passar d’un consum de 125
wats per fanal a 35 wats. La substitució resol
els dubtes sobre el fet de si l’enllumenat
complia la legislació –els nous la compleixen
plenament –, representa un important estalvi
energètic i econòmic i, a més, les línies van
més descarregades. A més, com s’aprofita
la línia elèctrica, l’obra civil i els fonaments
dels fanals existents, l’actuació representa

Nou enllumenat al carrer Gaudí

un estalvi de més d’1 milió d’euros per les
arques municipals.
Aquesta política de reducció
del consum elèctric i de
respecte pel medi ambient, es
traslladarà a totes les actuacions
en matèria d’enllumenat que
es portin a terme al municipi,
com és el cas de la renovació
de l’enllumenat públic de
Mas Trader, un projecte que
s’executa gràcies a la subvenció
del Pla E del govern central
(veure Cubelles dossier). En
aquesta primera fase s’estan
substituït 220 fanals en la zona
entre el riu Foix i el passeig
Narcís Bardají i, posteriorment,
es farà la vintena dels fanals de
la rambla, en un procés “que és
una mica lent, per la complexitat
de la tasca”. A més, s’ha buscat
un disseny i un color de fanal
que “sigui més agradable i canviï
una mica l’entorn urbà”.

Cada nou fanal redueix el consum en 75 wats

Però aquesta no és la única
de les renovacions que les
regidories impulsores d’aquest
projecte tenen previst endegar
en aquesta línia. “Properament
actuarem al passeig Narcís
Bardají i a la desembocadura
del Foix”, explica Albet qui

confia en què les actuacions, a més,
resolguin els problemes d’il·luminació que
pateixen algunes d’aquestes zones. A la
desembocadura se substitueixen els llums
i, malgrat la complexitat de l’actuació
per les característiques de la zona, la
regidoria confia substituir l’enllumenat
actual per un de leds, respectuós amb el
medi ambient i l’entorn natural del Foix
i que també representarà un important
estalvi energètic. Aquesta línia respon a la
voluntat no només de baixar el consum
elèctric i la contaminació lumínica, sinó
també de millorar la seguretat cap a
les persones que fan ús d’aquest espai
d’interrelació social.
En el passeig Narcís Bardají, popularment
conegut com la rambla de Cubelles,
també s’hi actuarà. Es tracta d’un vial molt
utilitzat tant pels ciutadans que van fins
a la zona marítima com els que ho fan a
l’estació del ferrocarril. “Actualment tenim
un enllumenat molt deficitari”, explica
Albet, com a conseqüència del “pas del
temps i la manca de manteniment que s’ha
realitzat”. La rambla és una de les zones
emblemàtiques i de més ús de la vila, per la
qual cosa l’actuació que s’hi porti a terme
s’està estudiant amb molt de deteniment i
s’està buscant un tipus de fanal i mobiliari
urbà que respongui a les característiques
del carrer.
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Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya
“Cubelles és un municipi pioner en la signatura d’un conveni com aquest”

Perfil
Rafael Ribó i Massó (Barcelona, 1945) va ser escollit Síndic de Greuges de Catalunya el 17 de juny de
2004. Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Dret per la Universitat de Barcelona, és doctor en Ciències
Polítiques i Comercials per la UB i Master of Arts on Political Science per The New School for Social
Research de Nova York. Professor titular de Ciència Política i l’Administració, va exercir la docència des del
1970 a la UB, la UAB, la UPF, The American College i The New School for Social Research.
Va iniciar-se en política l’any 1963 com a membre del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la UB. A
principis dels anys 70 va formar part de l’assemblea d’intel·lectuals de Catalunya. És un dels impulsors de
la campanya per la oficialitat del català i secretari de la comissió d’enllaç de l’Assemblea de Catalunya.
El 1977 participa en el Congrés de Cultura Catalana com a coordinador de l’àmbit d’institucions i és el
responsable de la campanya per les institucions de autogovern del mateix Congrés.
Secretari general del PSUC el 1986, ha estat diputat al Parlament de Catalunya fins el final de la
sisena legislatura (1980-2001), diputat al Congrés dels Diputats (1993-1995) i president d’Iniciativa per
Catalunya (1987-2000). Des del 2001 és el president del Patronat de la Fundación Ulls del Món.
Ha publicat diversos llibres, capítols i estudis com El sistema polític de Catalunya , La qüestió nacional
i els Països Catalans, Manual de ciència política , Ciutadania i nacionalisme , i Les regions especials i la
reforma del tractat de la Unió Europea .

Què suposarà per Cubelles la signatura
del conveni amb el Síndic?
Suposarà un esforç especial per garantir
els drets dels seus habitants en relació a
les actuacions del seu Ajuntament. Si algú
sent vulnerats els seus drets pel Consistori
podrà adreçar-se al Síndic, que investigarà el
cas i en buscarà una solució. També servirà
per l’Ajuntament per conèixer les queixes
dels seus veïns i veïnes.

Recentment es va instal·lar la bústia del
Síndic a l’OPIC...
Qualsevol
persona
que
consideri
inapropiada la resposta o actuació de
l’Ajuntament podrà adreçar-se al Síndic per
diversos canals, i un és la bústia a la que
només hi tindrà accés personal de l’Oficina
del Síndic. Però també es poden formular
les queixes per correu electrònic, telèfon...
o al personal que periòdicament es desplaci
a Cubelles.

I presentarà els resultats en un Ple
municipal
Es retran comptes de les actuacions del
Síndic a Cubelles, quina n’era la causa,
quines solucions s’han adoptat (si és que
s’ha pogut solucionar) i com s’han tractat
totes les queixes rebudes l’any anterior.

Cubelles va registrar l’any passat una
cinquantena de casos al Síndic, són molts
o pocs?
No s’ha de valorar quantitativament. Cal
introduir a tot Catalunya la cultura que les
administracions han d’estar al servei de
persones, i que han de respondre, facilitar
l’accés, informar i estar disponibles. A mesura
que avancem en la cultura dels drets hi haurà
un ascens dels casos registrats, però que al
mateix temps anirà disminuint quan aquesta
cultura estigui plenament implantada

Quina diferència hi ha entre el model
del defensor del ciutadà local propi i el
conveni amb el Síndic?

També s’ofereix el servei de mediació...
Només ho fem servir en casos molt
comptats, quan n’estem convençuts. No
volem crear falses expectatives ni que ningú
es pensi que es pot instrumentalitzar aquest
servei. S’ha de fer amb un gran sentit de
responsabilitat i d’estalvi.

Per què es signa un conveni de dos
anys prorrogable posteriorment en nous
terminis bianuals?
Per anar fent balanç de l’experiència i anar
fixant objectius a terminis i més enllà de
tot poder anar presentant periòdicament
el balanç de si s’ha aconseguit, o no, els
propòsits inicials.

El model del conveni amb el Síndic s’inspira
en el model de democràcies més avançades
d’Europa. El Síndic aporta independència de
les institucions, té major preparació i suposa
un estalvi pressupostari per l’Ajuntament.

Cubelles va ser el quart municipi en signar
el conveni (tot just el passat desembre).
Es pot considerar un ajuntament pioner?
Ho és en l’àmbit català. A Europa, països com
Itàlia, Bèlgica, Àustria... fa molt de temps que
impulsen aquestes iniciatives i d’ells n’anem
aprenent. Però a Catalunya sí que es pot dir
que Cubelles és un municipi pioner en la
signatura d’un conveni com aquest.

El Síndic va visitar l’OPIC el dia de la signatura del conveni
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Millora de l’accessibilitat a les andanes
de l’estació de RENFE abans de finals d’any
El Ple demana unànimement l’equiparació tarifària del municipi a les altres poblacions del Garraf
Una de les mocions que es va aprovar en el Ple municipal de gener
feia referència a reclamar un millor servei de transport ferroviari
a Cubelles, moció presentada per tots els grups. Des de l’equip
de Govern s’apuntava que ja es tenia constància de que Adif,
l’administrador de les infraestructures ferroviàries a l’Estat, havia
inclòs Cubelles en el seu pla de millora de les estacions de la línia
c-2 sud. Segons Adif, malgrat que encara no s’han elaborat els
projectes i no es pot parlar de pressupostos ni terminis concrets,
sí que consten, en termes generals, les millores que sofrirà l’estació
municipal de tren.

Remodelació en dues fases

Aquestes millores es realitzaran en dues fases. En la primera, es
faran els treballs de millora d’accessibilitat a les andanes. Entre les
obres es contempla adaptar a una longitud de 200m les andanes i
elevar-les a 68 cm del carril. D’aquesta manera es
posarà al nivell dels trens Civia, dotats d’un esgraó
per persones amb mobilitat reduïda. Aquestes
actuacions, segons Adif, haurien d’estar enllestides
durant el darrer trimestre de 2009. La segona
fase inclou la resta d’actuacions, i es preveu que
estigui finalitzada a finals del 2011. S’estableix que,
a banda de millorar l’accessibilitat de les andanes
també es realitzin aquestes millores a l’interior i
l’exterior de l’estació. Tot i que manca confirmarho un cop es redacti el projecte, Adif avança que
podria resoldre’s amb la col·locació de rampes
exteriors i ascensors en cadascuna de les andanes.
A més, també es preveu una remodelació de
l’edifici de l’estació, fet que permetria modernitzar
i ampliar els serveis que ofereix a dia d’avui.També
es preveu la col·locació de noves marquesines
i altres millores com ara la instal·lació d’un
aparcament per a bicicletes i habilitar una zona
de parada (no d’estacionament) de vehicles a la
porta de l’estació per agilitzar la pujada i baixada

de viatgers que es desplacen amb transport privat fins a l’estació. A
més, també es preveu habilitar places d’aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda.

El Ple reclama equiparacions tarifàries

Al llarg del Ple Municipal del mes de gener es va aprovar una moció
amb la unanimitat de tots els grups que reclamava una millora del
servei ferroviari a Cubelles. A banda de la reforma de les andanes
i les infraestructures de RENFE al municipi, també es demanava la
inclusió dins el sistema tarifari de la resta de municipis del Garraf,
Vilanova i Sitges. Mentre aquestes poblacions s’inclouen en la zona
4, Cubelles es troba dins la zona 5 juntament a Cunit, Segur de
Calafell i Calafell. Aquesta diferència suposa, en desplaçaments a
Barcelona, un increment de 60 cèntims en un bitllet senzill, 4,70 €
en l’abonament de deu viatges i 13,80 € en l’abonament mensual.

Casa de la Vila

Estació de RENFE de Cubelles

El Consistori demana
el rescat del peatge
de Cubelles
L’accés de l’autopista al municipi ja costa 1,55 €
Totes les formacions polítiques amb
representació municipal van donar suport
a la moció que es va presentar al llarg del
Ple de gener on es demanava la supressió
del peatge de l’autopista C-32 a Cubelles.
L’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero, es
queixava de “la doble penalització” que
pateix el municipi, ja que a banda del peatge
de Vallcarca, els veïns i veïnes de Cubelles
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també han de fer front al peatge propi.
L’augment de les tarifes amb l’entrada del
nou any ha deixat el peatge de Vallcarca en
5,30 € i el cubellenc en 1,55 €, de manera
que fer un trajecte d’anada i tornada a
Barcelona fent servir l’autopista C-32 suposa
una despesa de 13,70 € només en peatges.
L’Ajuntament s’ha sumat a les reivindicacions

Peatge de Cubelles

a nivell comarcal per la supressió del peatge
de Vallcarca, però Romero també afirmava
que “s’ha demanat el suport dels consistoris
veïns i del Consell Comarcal del Garraf per
reclamar també el rescat del peatge de
Cubelles”. L’Alcaldessa argumenta que “és
l’únic municipi de la comarca que ha de pagar
per fer servir l’autopista en desplaçaments
intercomarcals”.

Cubelles batega

Ràdio Cubelles inverteix prop de 66.000 € en la seva
renovació tècnica i la millora de les instal·lacions
La redacció de l’emissora es trasllada al primer pis del Casal de Cultura
El procés de millora i modernització de Ràdio Cubelles ha
començat. El consistori va adjudicar el mes passat el contracte
de subministrament de material tècnic per a l’emissora municipal,
per import de 31.992,80 € a l’empresa AEQ, SA, al que cal afegir
l’adquisició de mobiliari (7.163,18 €), l’equipament d’alta freqüència
(7.583,38 €) i les millores a l’edifici (18.887,54 €).
L’actuació programada a Ràdio Cubelles consistirà en la renovació
de gairebé la totalitat dels equipaments de baixa freqüència, que
feia molts anys que estaven en ús i que han quedat obsolets. A més,
s’incorporaran algunes millores com els indicadors d’emissió a les
entrades dels estudis, la gravació de l’emissió de continuïtat i dels
equips de reportatge i de retransmissions en directe. A més, també
es renovarà part del mobiliari de l’estudi 1 i del control tècnic.
Finalment, la millora tècnica de Ràdio Cubelles es completa amb
la substitució del radio enllaç. Aquest equipament d’alta freqüència
comunica els estudis del carrer Colom amb el centre emissor de
Mas Trader, ubicat al carrer Sorolla. El radio enllaç, que ha instal·lat
l’empresa Link Comunicacions, s’ha substituït perquè l’anterior
estava fora de normativa i provocava interferències en algun canal
de la televisió digital terrestre.

Reparacions de l’edifici i projecte dels nous estudis
L’actuació de millora de Ràdio Cubelles també ha afectat a l’edifici.
S’ha millorat tota la xarxa de comunicacions del Casal de Cultura
(Ràdio Cubelles, departament de Comunicació, departament
d’Informàtica i Biblioteca Municipal Mn. Joan Avinyó) incorporant
una nova centraleta telefònica d’última generació i la instal·lació
informàtica necessària per al trasllat del personal de Comunicació a
la nova redacció. A més, també s’ha actuat en la coberta de l’edifici
per resoldre uns problemes de filtracions d’aigua, la reparació de
finestres i altres elements de l’edifici que requerien una actuació.
Dintre del pressupost de l’exercici 2009 es contempla una partida
pressupostària per a la redacció de les futures dependències de
l’emissora municipal. La idea del Govern municipal, avalada pels
tècnics de la regidoria de Comunicació, és instal·lar els nous estudis
de Ràdio Cubelles en l’actual edifici del Casal de Cultura, un cop es
construeixi la nova biblioteca municipal.

Nova redacció
Per altra banda, les millores també afectaran al personal de
l’emissora, tant a nivell quantitatiu com de condicions laborals.
La redacció, juntament amb el Departament de Comunicació, es
traslladen a la primera planta del Casal de Cultura en un espai
especialment condicionat per a que els professionals de la regidoria
de Comunicació disposin de més espai i millors equipaments per
desenvolupar la seva tasca diària.

Els equipaments actuals han quedat obsolets

Dinamització Econòmica
encarrega un estudi per crear
un centre comercial urbà

Nous cursos de català
per adults

La Diputació concedeix una subvenció de 6.000 Euros

La regidoria d’Ensenyament ha convocat una nova
edició dels cursos de català, dels nivells B2 i I2. Les
classes s’iniciaran el 25 i 26 de febrer, a les aules de
l’antic centre mèdic (C. Joan XXIII, 30, 1a planta) i als
alumnes se’ls assignarà el grup segons les proves de
nivell celebrades el 12 de febrer, al Centre Social.

L’Ajuntament de Cubelles, a través de la regidoria de Dinamització Econòmica
i Comerç, ha començat un estudi per crear un centre comercial urbà al
municipi. La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 6.000€
per realitzar un anàlisi de la viabilitat i el desenvolupament de la figura d’un
centre comercial obert al casc urbà. En l’estudi es coordinaran les accions
en l’àmbit comercial i el futur desenvolupament urbanístic. Mitjançant aquest
estudi es podrà dur a terme un desenvolupament ordenat i harmònic
del comerç. Per tot això es crearà una comissió de treball entre totes les
regidories implicades i l’Associació d’Hostaleria i Comerç.
Per altra banda, la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut de 3.000€ a
l’Ajuntament de Cubelles per realitzar un estudi per optimitzar el mercat de
venda no sedentària que es realitza regularment els divendres a Cubelles.
En aquest estudi s’analitzarà i es donaran propostes d’actuació sobre la
ubicació de les parades, la necessitat de readaptar la oferta comercial i el
dimensionament espaial.

En conveni amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística

Els cursos de català per adults són una activitat gratuïta
que impulsa la regidoria d’Ensenyament, en conveni
amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.
L’horari de les classes del nivell B2 és els dilluns i
dimecres de 10 a 11:45 h.; mentre que el nivell I2 es
fa els dimarts i dijous de 18:30 a 20:15 h. Totes les
classes es porten a terme a l’antic centre mèdic (C.
Joan XXIII, 30 1a planta).
Per a més informació podeu dirigir-vos a la regidoria
d’Ensenyament, a través del telèfon 93 895 16 02 o
del correu electrònic ensenyament@cubelles.org.
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La recuperació del ball de mantons, amb
l’orquestra Maravella gran novetat del Carnaval
Les activitats infantils centren una part important del programa
El Carnaval 2009 arriba amb moltes
novetats entre el 13 i el 25 de febrer, quan
Sa Majestat Carnestoltes passi a millor vida
en la tradicional sardinada. La novetat més
destacada és la recuperació del tradicional
ball de mantons, que comptarà amb la
reconeguda Orquestra Meravella, i se
celebrarà a la carpa de la plaça del Mercat.
Precisament, aquest equipament, vist l’èxit de
l’any passat, repetirà com a centre neuràlgic
de la major part dels actes en honor a Sa
Majestat Carnestoltes.
Però aquesta no és única innovació que
la comissió del Carnaval i la regidoria de
Festes i Tradicions han programat per a la
present edició. La primera serà també l’acte
que obre el programa, el Rockin’ fred’09.
Es tracta d’un concert de rock organitzat
per l’entitat juvenil Free Rock i que portarà
a partir de les 23 h alguns dels grups més
representatius del
La tercera novetat és el trasllat del Carnaval
infantil a la tarda de dilluns, 23 de febrer.
El Rei Caramel arrencarà de la plaça dels
Pobles d’Espanya, acompanyat pels infants
disfressats i sota l’amenització del grup
Vatua l’Olla, per finalitzar el seu cercavila a
la carpa del Mercat, on llegirà el seu sermó.

Com sempre la festa acabarà amb el ball de
disfresses i la xocolatada infantil.

subvencions en detriment de la competició
entre els participants. D’aquesta manera, els
grups de més de 15 persones rebran 200 € i
les carrosses 350 € . El sermó de Sa Majestat
Carnestoltes es manté a la mitja part del
ball, després de la bona acollida que va tenir
en la passada edició. L’orquestra Nuevo
Talismán serà l’encarregada d’amenitzar la
vetllada, a la carpa a partir de la mitjanit, que
serà d’entrada gratuïta.

Programació infantil
Comparses 2008

Consolidació dels actes tradicionals
Els que gairebé no canvien són els actes
més tradicionals: la rua de grups i carrosses
–dissabte- i les comparses –diumenge-.
Mentre en el cas del primer acte, que
marca l’epicentre de la festa, en el segon la
regidoria lluita per mantenir-lo, tot i la gran
competència que representa estar tant a
prop de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
La rua de disfresses arrencarà puntualment
a les 20 h., des de la rambla Pau Casals, i
finalitzarà a la plaça del Mercat i no repartirà
premis. La comissió del Carnaval i la regidoria
mantenen l’aposta feta per incrementar les

Nova coberta al pavelló
poliesportiu municipal
Esports posa punt i final a les goteres
de la instal·lació
Les entitats usuàries del pavelló poliesportiu municipal
estan d’enhorabona. Després d’anys patint la manca
de manteniment a la coberta de la instal·lació, que ha
arribat a provocar la suspensió de partits a causa de
les filtracions d’aigua, la regidoria d’Esports ha executat
l’obra de reparació del sostre, que ha tingut un cost de
més de 57.000 €.

Com també ve sent habitual en els darrers
anys, les activitats infantils centren una part
important del programa. La implicació
de les associacions de mares i pares de
les llars d’infants, escoles i instituts, a més
de les entitats dedicades al lleure infantil
del municipi, ha estat cabdal perquè la
regidoria hagi apostat per incrementar les
activitats dedicades als més menuts. Tallers
de disfresses, la festa de la merenga, teatre
infantil, comparses i la rua infantil del Rei
caramel, abans ressenyada, completen un
programa adaptat als nens i nenes de la vila.
Per a més informació i per a consultar el
programa d’actes complet, visiteu la web
municipal (www.cubelles.cat).

Signats els convenis esportius
Maria Lluïsa Romero i Lluís Pineda, Alcaldessa i regidor d’Esports,
respectivament, van signar el passat mes de desembre els convenis amb
les entitats esportives de Cubelles. Els representants dels clubs de futbol,
bàsquet, patí, patinatge artístic, tennis, marítim, petanca, escacs, futbol
primavera, ciclista, motor i pesca esportiva, van formalitzar el document
que regula la relació de col·laboració entre el Consistori, que subvenciona
les activitats esportives, principalment de caràcter formatiu, i les entitats. En
total, l’Ajuntament de Cubelles va invertir l’any 2008 un total de 70.601,96
€ en subvencionar les entitats esportives del municipi.

Les obres, portades a terme per l’empresa Tecnosur,
es van realitzar entre els mesos de desembre i gener,
aprofitant la majoria de temps en què la competició ha
estat aturada per les vacances nadalenques. L’actuació
ha consistit en la substitució de la coberta i, mantenint
l’estructura, la col·locació d’unes planxes tipus sandvitx
aïllants. D’aquesta manera, a més de solucionar els
problemes de filtració d’aigua que hi havia tant a la pista
de joc com a les graderies, es minimitzen els canvis de
temperatura que pateix l’equipament esportiu a causa
de la coberta.
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L’Ajuntament celebra la primera Comissió
Especial de Comptes de la legislatura
L’ordre del dia establia el tancament de l’exercici del 2006 amb la participació de representants
de totes les formacions polítiques del Consistori
L’ordre del dia establia el tancament de
l’exercici del 2006 amb la participació de
representants de totes les formacions
polítiques del Consistori
Tal i com va avançar el regidor d’Hisenda,
Xavier Grau, en el Ple Municipal del passat
mes de desembre, el Govern va convocar
i celebrar la primera Comissió Especial de
Comptes de la legislatura. L’objectiu de la
convocatòria d’aquest òrgan és tancar els
exercicis del 2006 i 2007, i la voluntat de
tancar l’exercici del 2008 abans del 31 de
març, tal i com marca la legislació vigent.

La composició de la Comissió Especial
de Comptes l’encapçala l’Alcaldessa a la
presidència i el Primer tinent d’Alcalde,
com a vicepresident. També compta
amb representants de tots els partits
representats al Consistori com a vocals. En
aquesta primera convocatòria, que va tenir
lloc el passat 9 de febrer, es va procedir al
tancament del compte general de l’exercici
corresponent a l’any 2006.

Dues propostes més

La Comissió Especial de Comptes és
requisit legal pel tancament dels exercicis

que la regidoria d’Hisenda va anunciar
que convocaria a principis d’any en el
transcurs del Ple en el qual es va aprovar
el pressupost general de la Corporació per
l’any 2009. Grau també va fer públiques
dues propostes de la regidoria, la creació
d’una Comissió Econòmica Específica de
seguiment permanent amb participació
de totes les formacions polítiques i la
creació d’una Oficina de Control i Gestió
Pressupostària per mantenir el diàleg amb
els responsables polítics municipals.

Obert el termini de sol·licitud de subvencions
Aquests ajuts s’adrecen a entitats i col·lectius per motivar la participació ciutadana
en obres i activitats d’interès públic
Amb l’inici del nou any, l’Ajuntament de Cubelles obre un nou
període de presentació de sol·licituds per a subvencions adreçades
a entitats, associacions i col·lectius del municipi. Aquests ajuts
constitueixen una doble via de participació: de l’Ajuntament en
les activitats organitzades per les entitats, i de les mateixes entitats
en la programació i planificació de l’oferta organitzada pel propi
Ajuntament. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats
d’interès públic o social que es concedeixen ordinàriament
mitjançant el sistema de concurs.
Poden sol·licitar subvencions les associacions, col·lectius i/o entitats
ciutadanes de Cubelles, que realitzin activitats d’interès general a la
ciutat, inscrites al registre d’entitats municipal i que s’incloguin en
algun dels àmbits descrits a l’Ordenança General de Subvencions;
els gremis, associacions, federacions, col·lectius econòmics i els
emprenedors locals que realitzin activitats d’interès per a la

promoció del municipi.

Subvencions i convenis
Les modalitats a les quals es podran acollir totes les entitats,
associacions i/o col·lectius que així ho desitgin, són la subvenció
ordinària i el conveni. La subvenció ordinària es concedeix a les
sol·licituds que responguin a una proposta concreta d’activitat d’una
entitat, associació o col·lectiu. El conveni, en canvi, és el conjunt
de pactes de cooperació entre el Consistori i l’entitat, la que pot
rebre ajut econòmic, tècnic, d’equipaments i/o d’infraestructura.
S’estableixen dos terminis anuals per a la presentació de peticions,
entre el primer i tercer trimestre de cada any, el dia que la Junta de
Govern determini. En cas contrari s’entendrà que aquests finalitzen
el 31 de marc i el 30 de setembre de l’any corresponent – o dia
hàbil immediatament posterior.

Primer campionat de PlayStation3 a l’Espai Jove
L’Espai Jove va celebrar el passat 24 de
gener un torneig de la PlayStation 3
projectada en una pantalla gegant on van
participar 12 joves. El torneig, que servia

Joves jugant a l’Espai Jove

per estrenar la consola d’última generació
recentment adquirida per l’Espai Jove,
va tenir una durada de quatre hores. La
PlayStation 3 és un aparell subvencionat pel
Consell Comarcal del Garraf que ha
de seguir dinamitzant l’Espai Jove.
Alef Pinheiro el guanyador del
torneig, es va emportar un joc per
la PS2, el subcampionat va ser per
Mohamend Samar que es va endur
una altre joc de la PS2 i la tercera
plaça va ser per Leandro Santos
que va a aconseguir una pilota de
futbol. Aquesta va ser l’estrena de la
nova PlayStation, que a partir d’ara
estarà a disposició dels joves tots els
divendres de 17h a 21h del vespre a
l’Espai Jove.

Cinema
Per altra banda, l’Espai Jove organitza aquest
dissabte la primera sessió de cinema. A
partir de 2/4 de 7 de la tarda l’espai jove
es convertirà en una sala on es projectarà
una pel·lícula triada per els visitants del blog
electrònic que té penjat l’espai jove. En
primera instancia els usuaris del bloog van
triar el gènere de drama, i ara fins divendres
poden escollir entre 4 títols El cub de los
Poetas Muertos, Rai Man, El diari de Noa i
Mi vida sin mi.
L’espai jove a més patirà una lleugera
transformació per acollir més càlidament els
espectadors d’aquesta primera tarda de cine.
Aquesta activitat neix am,b la intenció de
repetir-se els últims dissabtes de cada mes.
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Cicle de xerrades dels ‘Tallers en Família’
Es proposen trobades a les escoles adreçades a famílies amb infants de 0 a 11 anys i noves
edicions de ‘l’Hora del Conte’
El cicle de xerrades Tallers en Família
que proposa la regidoria de Serveis a les
Persones pretén ser un espai on les famílies
es puguin trobar per compartir experiències
i parlar de temes que a tots els interessen i
els neguitegen i que fan referència aspectes
psico-sòcio-afectius del nen/a, o relacionats
amb l’aprenentatge d’hàbits segons l’estadi
evolutiu en el que es troben. Els centres
escolars del municipi seran l’escenari on tan
els grans com els petits puguin compartir
una estona de joc que els pugui ajudar a
aprendre més sobre la seva relació familiar, i
possibilitar la relació amb altres famílies.
En les escoles de primària, s’organitzaran
amb les xerrades un taller entre pares/
mares i fills/es com a dinàmica per enfocar
la tertúlia, i que estaran encaminades
alhora per trencar el gel per tal de poder
aconseguir que en la tertúlia hi participin el
màxim possible dels assistents amb les seves
aportacions i experiències. Durant l’estona
de la tertúlia, un servei de ludoteca es farà

càrrec dels nens i nenes gratuïtament. A
la llar d’infants es farà només la xerrada
amb els pares i s’organitzaran dinàmiques
grupals.

CALENDARI TALLERS EN
FAMÍLIA
Llar d’Infants La Draga, de 15.30h a 17h
“La comunicació amb els fills i les filles” 11
de març
“Normes i límits: la brúixola dels nostres fills
i filles” 15 d’abril
“Què puc fer amb les enrabiades del fill/a?”
13 de maig

CALENDARI D’HORES DEL
CONTE
CEIP J.A. Charlie Rivel
L’hora del conte amb la Susanna Peix
28 de febrer a les 11.30h
“En Dolcet, el caramel que volia anar a la
comparsa”
CEIP Mar i Cel
L’hora del conte amb la Judith Sendra
7 de març a les 11h.
“Contes de Primavera”

CEIP Mar i Cel, de 16.30h a 18.30h
“Ajudar a ser responsables” 18 de març
“Relació entre germans” 20 de maig

Cinema Mediterrani
14 de març a les 18h.
Espectacle amb la Cia. De teatre la Roda
“Pallassades”

CEIP Vora del Mar, de 16.45h a 18.45h
“Les relació entre germans i com ajudar al
nen/a gelós/a” 12 de març
“Anem a dormir” 16 d’abril

CEIP Vora del Mar
21 de març a les 11.30h
L’hora del conte amb la Patricia Galera
“Contes Ecològics”

Primer concurs de fotografia ‘Ull Jove’
L’Espai Jove també impulsa la creació del ‘Club de la Comèdia de Cubelles’
La regidoria de Joventut ha impulsat la primera edició del concurs de fotografia “Ull Jove”, adreçat a joves entre 14 i 30 anys i que és de
temàtica lliure. Les bases del concurs preveuen un premi de 200 € per al primer classificat, 100 € per al segon, i 50 € per al tercer. Més
informació al bloc electrònic de l’Espai Jove www.espaijovecubelles.blogspot.com.

Altres activitats
Des de l’Espai Jove també s’està impulsant la creació d’un grup de còmics locals. Sota la denominació del “Club de la Comèdia de Cubelles”,
els joves entre XX i XX anys poden inscriure’s o demanar més informació a l’Espai Jove del Centre Social. A través del seu bloc, també es
pot trobar informació d’altres activitats, com ara les sessions mensuals de cinema, excursions o el taller d’automaquillatge programat pel 7
de març.

Els joves d’El Cubell
participen de la festa de
l’Ós, a Arles de Tec
Una vintena de joves, encapçalats per la regidora d’Infància i Joventut,
Noemí Cuadra, i del primer tinent d’Alcalde, Joan Albet, van participar
de la tradicional festa de l’Os al municipi agermanat d’Arles de Tec. Els
joves cubellencs i arlesencs van celebrar la peculiar festa carnavalesca
de la vila del Vallespir i es van citar, si és possible, per al carnaval de
Cubelles.
Joves cubellencs a la festa de l’Ós
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A punt d’entrar en funcionament el nou sistema
de bonificacions de la Deixalleria
Els usuaris disposaran d’una targeta magnètica que incorporarà les seves dades
i comptabilitzarà les visites
La regidoria de Medi Ambient està a punt de posar en funcionament
el nou sistema de control de la Deixalleria municipal. Aquest
permetrà una substancial millora del sistema de bonificacions de la
taxa d’escombraries domiciliàries als usuaris. A través d’una targeta
magnètica, on s’incorporaran les dades del contribuent, un aplicació
informàtica calcularà la bonificació que correspon a cada família.
Un dels motius pels quals la regidoria ha decidit introduir aquest
nou sistema té a veure amb les dificultats que representava el
sistema dels talonaris. El personal de la Deixalleria havia de segellar
cada visita a les instal·lacions, però després s’havia de comptabilitzar
el gran volum de peticions de forma manual, la qual cosa alentia
el procés de devolució de l’import del rebut. Amb el nou sistema,
que es completarà amb una barrera automàtica a l’entrada de
l’equipament mediambiental, permetrà agilitzar el procés i atendre
als usuaris i usuàries de forma més àgil i ràpida. Joan Albet, regidor
de Medi Ambient, confia en què “aquest sistema sigui més pràctic i
racional” per als usuaris, que xifra en més de “400 famílies”.

Noves marquesines per als
passos de vianants soterranis
a la C-31
Obres i Serveis Viaris tindrà cura de la reparació
dels efectes del vandalisme en aquests passos
La Junta de Govern Local del 27 de gener va aprovar el contracte
de substitució de les marquesines dels dos passos de vianants
soterrats de l’avinguda Catalunya, un ubicat a l’alçada del passeig
Narcís Bardají i l’altre del carrer Estació.
Les obres començaran retirant les actuals marquesines, molt
deteriorades per la manca de manteniment en les darreres
legislatures, l’adequació del muret i la col•locació d’unes noves
realitzades amb ferro i vidre. Posteriorment a l’obra, la Brigada
municipal sanejarà les parets i el sostre dels corredors. Aquests
passos de vianants soterranis són sovint escenari d’actes vandàlics
degut a la seva ubicació i la dificultat de realitzar-ne un control
exhaustiu, especialment a les nits, quan es concentren la major
part d’aquestes bretolades.

Marquesina del Pg. Narcís Bardají

Imatge de la Deixalleria municipal

Joan Besòs deixa l’acta
de regidor
Tots els grups elogien la tasca del fins ara titular de
Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme
Joan Besòs va anunciar públicament en el transcurs del Ple
municipal del mes de gener que renunciava a l’acta de regidor.
El regidor de Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme des
de l’inici de la present legislatura i president del grup municipal
de CiU durant més de dos anys fins a entrar a formar part
del Govern justificava la seva renúncia per motius personals i
marxava amb paraules d’agraïment pels treballadors de les seves
regidories i la resta de departaments municipals, i per tots els
regidors, tant de Govern com de l’oposició.
En el Ple tots els grups van tenir paraules d’elogi amb el regidor
sortint i li van agrair la seva tasca desenvolupada durant l’any i
mig que ha format part del Govern municipal. Entre els projectes
que ha posat en marxa durant aquest temps destaquen el canvi
d’ubicació de la regidoria dels Serveis Tècnics municipals al
Passeig Narcís Bardají, el nou format de la Festa de la Verema, la
millora en el servei de bus urbà i la implantació de la Xatonada
Popular al nucli antic del municipi.

Joan Besòs, primer per l’esquerra, en un dels darrers Plens
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Aprovat el projecte de participació ciutadana
per la revisió del Pla General d’Urbanisme
El procés durarà 9 mesos i es dividirà en 3 fases
El projecte de revisió del Pla General
comptarà amb un procés participatiu obert,
tal i com es va aprovar en la Junta de Govern
Local del passat 27 de gener. L’empresa
Grupo de Estudios y Alternativas 21
(Gea21) serà l’encarregada de l’elaboració
del procés per un import de 19.952 €,
pel qual es comptarà amb una subvenció
de la Diputació de Barcelona de 6.302 €.
L’empresa gea21, pionera en l’elaboració
de processos participatius innovadors
especialment en els camps de l’urbanisme
i la planificació estratègica, ha presentat un
projecte que pretén facilitar la participació
de la ciutadania en el procés de revisió del
Pla General.
L’objectiu de la regidoria de Participació
Ciutadana és aprofitar al màxim les
oportunitats que ofereix aquest període
per poder definir el model de municipi.
Aquest model s’establirà segons els desitjos
i necessitats de la ciutadania i del municipi
mitjançant la implicació veïnal i dels agents

socials, polítics i econòmics locals que
propiciïn un model urbà coherent. Per
assolir aquesta implicació es dissenyarà un
procés que permeti unes relacions fluïdes
entre la ciutadania, el Consistori i l’equip
encarregat del disseny tècnic que ha de
permetre arribar al consens entre els
interessos públics i privats i les demandes
dels veïns i veïnes en l’elaboració del nou
Pla General.

Tres fases en nou mesos
El procés de participació es preveu que
durarà uns nou mesos i es dividirà en
tres fases. La primera servirà per definir
consensuadament les directrius que han
de regir el model de municipi que es vol
desenvolupar. La segona, avaluarà els temes
ens els que no hi hagi consens, i inclourà
un treball amb l’equip redactor del Pla
General per incorporar-ne els resultats. La
darrera fase correspondrà a la devolució
dels resultats als participants en el procés

participatiu, tot explicant com s’hauran
integrat les qüestions treballades al projecte
definitiu de Pla General. Finalment, es
realitzarà una presentació pública dels
resultats.

Metodologia europea
La metodologia de treball que s’emprarà
en el procés es basa en el mètode
European Awareness Scenario Workshop,
un instrument de participació avalat per la
Comissió Europea que permet la reflexió
conjunta d’un gran nombre de ciutadans
que sigui representatiu de la varietat del
teixit social de Cubelles, incorporant els
agents més rellevants. El mètode permet
analitzar els problemes i les oportunitats
que es deriven del plantejament inicial de
redactar un nou Pla General per al municipi.
Permet reflexionar sobre els dèficits actuals
i com millorar-los tenint en compte tots els
sectors socials, especialment els propis veïns
i veïnes, eix fonamental del debat.

En marxa la restauració
de les quadres del Castell
Es tracta d’una nova fase del conveni signat amb la
Diputació de Barcelona
Acaba de començar una nova fase de la restauració del Castell dels
Marquesos d’Alfarràs, seu de l’exposició permanent del pallasso Charlie
Rivel des de fa gairebé 3 anys. En aquesta ocasió es tracta d’arreglar les
quadres, reposant el sostre que va caure, per tal de convertir-les en un
espai d’exposicions diàfan.
Aquestes obres s’emmarquen dins el conveni que la Diputació de
Barcelona va signar amb l’Ajuntament de Cubelles a la dècada dels 80 i
que, de moment, ja ha servit per condicionar la coberta, acabar les obres
de la planta baixa de l’edifici, o restaurar la façana. Aquesta nova fase
de restauració està previst que es perllongui durant tres mesos i també
inclourà la construcció d’uns serveis pels visitants.
El Castell dels Marquesos d’Alfarràs és un edifici construït sobre
les restes d’una vila romana i del castell medieval, remodelat al segle
XVII. L’Ajuntament de Cubelles el va adquirir el 1989 i des del 1993 la
Diputació hi ha fet diversos treballs històrics i arqueològics.

Les obres han deixat les quadres al descobert
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La nova biblioteca municipal es construirà
darrera de la comissaria de la Policia Local
L’edifici incorporarà l’arxiu històric i podrà acollir 34.000 documents
La regidoria de Promoció Cultural segueix
treballant en el projecte d’edifici que acollirà
la nova biblioteca i l’arxiu històric municipal,
que s’ubicarà al carrer Dr. Darius Huget,
entre Verge de Montserrat i Ciutat de
Barcelona, just al darrera de la comissaria de
la Policia Local.Tindrà una capacitat total per
uns 34.000 documents que es repartiran en
els 1.800m2 hàbils de què disposarà, tal i
com es desprèn del projecte funcional de
l’equipament.

manera que “veure-la inaugurada o en fase
d’acabament al llarg del 2011 ja suposaria
justificar una bona legislatura de l’àrea de
cultura”. La voluntat de la regidoria és que
aquest equipament no es limiti a oferir el
servei de préstec de documents, sinó que
centralitzi la cultura del poble. És per aquest
motiu que s’han projectat sales polivalents
on s’hi podran realitzar múltiples activitats

com ara exposicions i conferències.
Perseguint l’objectiu d’oferir el màxim de
serveis amb un bon confort, s’està valorant
la possibilitat de col·locar un jardí on poder
practicar la lectura a l’exterior, ja que la
parcel·la de 4.000m2 on s’ubicarà, just
darrera de les dependències de la Policia
Local, ho permetria.

D’altra banda, el Pla Especial de Biblioteques
recull una subvenció de 332.340 € per la
memòria valorada per a la redacció del
projecte bàsic i executiu (2009), les obres
de construcció (2010) i l’adquisició de
mobiliari i equipament (2011).

Objectiu 2011
Prudencia Carrasco, regidora de Promoció
Cultural, considera la construcció de la nova
biblioteca “una necessitat per al poble”, de

Salut inicia una campanya
per la tinença responsable
d’animals de companyia
Uns adhesius recordaran la necessitat de recollir
els excrements de les nostres mascotes
Amb la voluntat de conscienciar als propietaris d’animals de
companyia, la regidoria de Salut ha engegat una campanya cívica
sota el lema Recull tu la caca, que jo no puc! Per una tinença
responsable.
La campanya consistirà en uns adhesius amb la imatge d’un gosset
que porta un cartell on es mostra aquest lema i l’advertiment
de la sanció màxima que recull l’ordenança de tinença d’animals
de companyia, 3.000 €. L’acció començarà properament amb la
col·locació d’adhesius a 100 contenidors d’escombraries, amb
la intenció que serveixi com a advertiment i conscienciació
als ciutadans i ciutadanes que no compleixen amb el deure de
recollir les defecacions dels animals.
Els excrements animals a la via pública és una de les grans queixes
veïnals. Fa uns
anys el Consistori
ja va realitzar una
primera campanya,
amb la celebració
d’una festa per
a les mascotes i
la distribució de
bosses per a recollir
les defecacions i
una bonificació en
el xipat dels gossos
i gats.

Terrenys on s’ubicarà la nova biblioteca amb la comissaria al fons

Amplien en 80 nínxols nous
el Cementiri municipal
La regidoria redactarà enguany el projecte d’ampliació
de l’equipament, que s’executarà el 2010
L’Ajuntament invertirà prop de 100.000 € en la construcció
d’una vuitantena de nínxols al Cementiri municipal, per a fer front
a les necessitats urgents que té el municipi. El fossar no disposa
de suficients tombes per a donar sepultura a tots els possibles
difunts que es produeixin en el present any. Per aquest motiu,
i amb caràcter urgent, s’executarà aquesta ampliació a la zona
nova del Cementiri que completarà la ja realitzada a principis de
la present legislatura.
L’ampliació i millora del Cementiri és una de les preocupacions
del Govern municipal. Segons ha explicat el regidor de Salut,
Joan Rodríguez i Serra, “enguany tenim la intenció de redactar el
projecte d’ampliació, les obres del qual s’executarien el 2010”. El
titular de la regidoria anuncia la voluntat de dotar de més serveis
funeraris propers a la ciutadania, amb l’entrada en funcionament
“de dues sales de vetlles i un oratori, que permetin als familiars
dels difunts no haver-se de desplaçar en aquests moments
difícils”. Rodríguez i Serra també apunta que “d’acord amb
mossèn Joaquim, l’oratori podria acollir les cerimònies religioses,
a la vegada que els interessats en celebrar cerimònies laiques ho
podrien fer”. El nou Cementiri, a més d’ampliar els equipaments
pròpiament destinats als difunts, comptaria amb una zona per als
administrador del servei i una altra per a la preparació dels finats
abans de traslladar-los a les sales de vetlles.

Cartell de la campanya
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Un curs de formació servirà per contractar
als socorristes de les platges
El 90% dels que superin el curs formaran part de la plantilla de Rescatadores l’estiu’09
La regidoria de Salut i l’empresa adjudicatària del servei de salvament
marítim a les platges de Cubelles, Rescatadores, han programat dos
cursos de socorrisme en instal·lacions aquàtiques (nivell 1) i en
espais aquàtics naturals (nivell 2) entre els mesos d’abril i juny, amb
la participació de la delegació catalana de l’Associació Espanyola de
Tècnics en Salvament Aquàtic i Socorrisme. Un dels grans al·licients
d’aquests programes és que l’organització garanteix la inserció
laboral del 90% dels alumnes que el finalitzin.
Els cursos, que es portaran a terme a Cubelles i tenen una durada
de 520 hores, en règim semipresencial, inclouen classes teòriques
i pràctiques, tant a piscina com a platja, i pràctiques d’empresa. Els
alumnes que superin el curs del nivell 1, de socorrista en instal·lacions
aquàtiques, obtindran el títol de tècnic en salvament aquàtic en
piscines, parcs aquàtics i piscines naturals, mentre que els aspirants

al nivell 2, socorrisme en espais aquàtics naturals, obtindrien la
qualificació de tècnic en salvament en platges marítimes, fluvials, llacs
i embassament. En ambdós casos s’atorgarà als alumnes un certificat
de formació sota els requisits del ministeri d’educació i ciència. El
professorat està format per llicenciats en educació física, medicina,
dret, psicologia, professors de salvament aquàtic i especialistes en
espais naturals, altament qualificats en la seva especialitat.
Les classes es faran els divendres (16 a 21 h.), dissabtes (10 a 14h. i
de 16 a 20h.) i diumenges (10 a 14h i de 16 a 19h.). El preu de la
inscripció és de 545 €, tot i que els empadronats al municipi tenen un
descompte de gairebé el 10% (495 €) i els que acreditin estar aturats
de més del 25% (408 €). Per a més informació i inscripcions poden
dirigir-se al telèfon 606.605.666 o per correu electrònic a catalunya@
aetsas.com.

La Policia Local tramitarà les multes a través de PDA
L’objectiu és agilitzar el tràmit i millorar la tramitació de les sancions
La Policia Local s’ha dotat de dos terminals
mòbils, tipus PDA, per a la tramitació de
multes electròniques, a través del conveni
amb l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona. L’objectiu és
agilitzar la tramitació de les multes de trànsit,
així com acabar amb les al·legacions per la
imposició de multes il·legibles o aplicant
articles erronis del codi de circulació i de
les ordenances municipals de circulació.
Els nous terminals estan dotats de connexió
de veu i dades amb les dependències de
la Policia Local, així com amb l’aplicatiu
que gestiona la imposició de multes i el
seu cobrament, a través de l’Organisme
de Gestió Tributària. Aquest ha facilitat dos
terminals de forma gratuïta, mentre que
l’Ajuntament es fa càrrec de l’alta del servei

a la companyia de telefonia mòbil i del
manteniment de la mateixa.
L’any 2008 la Policia Local va imposar 1.600
multes de trànsit. Des del traspàs de la
gestió tributària a l’organisme provincial,
s’ha millorat substancialment l’agilitat de
la tramitació de les sancions sobre el codi
de circulació imposades als conductors i
conductores que incompleixen la normativa
viària. El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan
Rodríguez i Serra, explica que la voluntat de
la mesura “no és augmentar la recaptació
per aquest concepte, sinó millorar-ne la
gestió actual del procés d’imposició i del
cobrament de les sancions” i seguir treballant
en “la prevenció i l’accessibilitat del municipi,
a través de la convivència dels vianants i els
vehicles en tot el nucli urbà”.

Imatge d’arxiu d’un control de circulació

La Policia Local,disponible
a partir d’ara al 092

Turisme crea un grup
de competitivitat

El nou telèfon permetrà contactar amb el cos
policial des d’un telèfon fix i dins del terme
municipal

La iniciativa pretén involucrar als diferents agents turístics
del municipi

El 092 és el nou telèfon on els ciutadans de Cubelles
poden contactar amb la Policia Local. Un número més
fàcil de memoritzar, però que només serà vàlid si la
trucada es realitza des d’un telèfon fix i dins del terme
municipal.
Aquets nou número no substitueix a l’anterior, ja que
els ciutadans de Cubelles també es podran posar en
contacte amb la Policia Local a través del 93 895 01 32.
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L’Ajuntament de Cubelles, juntament amb empreses del sector turístic, ha
creat un grup de competitivitat per treballar conjuntament en aspectes
turístics de la vila per desenvolupar diverses actuacions. Un dels primers
objectius és crear una xarxa de relació i que siguin els mateixos establiments
els qui es coordinin per establir prioritats, organitzar esdeveniments i,
sobretot, crear paquets turístics. La idea es que el propi sector s’involucri i
participi activament de les accions que es duguin a terme durant l’any.
Les reunions de la comissió de treball tenen una periodicitat mensual i van
rotant entre els establiments. Aquest grup és obert a qualsevol establiment
turístic de la vila que hi vulgui participar adreçant-se a la regidoria de
Turisme.

Cubelles batega

L’Oficina de Turisme de Cubelles
edita quatre itineraris pel municipi
Cada segon diumenge de mes es realitzarà una ruta diferent acompanyat d’un guia que es pot
seguir a peu o en bicicleta
L’Oficina de Turisme de Cubelles ha editat
un total de quatre itineraris circulars per
conèixer el municipi que es poden realitzar
tant a peu com en bicicleta que es faran
acompanyats d’un guia i són totalment
gratuïts. El programa dels itineraris va
començar a partir del febrer i es realitzen
el segon diumenge de cada mes. La
programació és des del mes de febrer fins
a maig, però es pretén que es segueixin
realitzant durant tot l’any.

Itinerari 2: Plaça del castell, costa Cunit,
costa d’en Serra, el Foix i plaça del castell.
Diumenge 8 de març
Hora i lloc d’ inici: 10 h. a l’oficina de turisme
de Cubelles
Durada del recorregut a peu: 3 hores
Itinerari 3: Plaça del castell, corral d’en
Cona, Rocacrespa i can Foix.
Diumenge 12 d’ abril
Hora i lloc d’ inici: 10 h. a l’oficina de turisme
de Cubelles

Mas Trader es connecta
a la xarxa municipal d’aigua
Els treballs, pels quals s’han invertit 1,4 milions
d’euros, solucionaran els problemes d’abastiment a
la urbanització
Ja han finalitzat les obres del projecte per a la portada d’aigües des
del dipòsit de Corral d’en Cona fins als dipòsits del segon sector
de Mas Trader. D’aquesta manera es solucionen els problemes
de subministrament d’aigua potable que tenien els veïns i veïnes
d’aquesta urbanització, ja que fins aleshores es proveïen amb
aigua provinguda de pous propis. La problemàtica va merèixer
que el govern sol·licités subvenció al PUOSC 2007 – 2011 per
a executar aquests treballs, la qual cosa va ser acceptada, i el
projecte compta amb una subvenció de 321.862,00 € del total
de 1.035.384,39 € pressupostats.

Durada del recorregut a peu: 2 hores

Itinerari 4: Plaça del castell, camí Ral,
serra de Sant Antoni, turó de l’Avenc i
Puigdetiula.
Diumenge 10 de maig
Hora i lloc d’ inici: 9h. a l’oficina de turisme
de Cubelles
Durada del recorregut a peu: 4 hores

Finalitzen les obres de
reurbanització a la
Liga Sin Nombre
S’han adaptat les voreres a persones discapacitades i
també s’ha habilitat un petit parc amb bancs
Ha finalitzat el procés de reurbanització del sector Liga sin
Nombre. Entre altres actuacions en els serveis d’enllumenat
i aigües, s’han refet les voreres i adaptat a les persones amb
mobilitat reduïda mitjançant petites rampes. A més, s’ha habilitat
un espai paral·lel a la C-31 com un petit parc amb la col·locació
d’uns bancs i l’adequació de la parcel·la.

A partir d’ara, l’aigua que arriba fins a les aixetes dels habitatges
de Mas Trader és la mateixa que la resta del municipi, provinent
de la mina de Gran Aqüeducte i del pou Cubelles 2. Aquesta
es centralitza al dipòsit del Corral d’en Cona, de 4.000 m3 de
capacitat, i que distribueix aigua al poble de Cubelles i a diferents
urbanitzacions. El projecte tècnic també ha previst la instal·lació
de diversos mecanismes que ajudin a tallar el subministrament
d’aigua potable en cas d’avaria. A més, s’ha aprofitat l’obra per fer
millores als dipòsits.

La connexió Mas Trader – Corral d’en Cona
El projecte, realitzat en dues fases, ha connectat la xarxa de Mas
Trader al dipòsit de Corral d’en Cona. Aquesta connexió s’ha
realitzat a través d’una canonada de fosa dúctil de 250mm de
diàmetre que s’ha soterrat. En la primera fase de les obres, s’ha
connectat el segon sector de Mas Trader al dipòsit de Corral d’en
Cona mitjançant una canonada de 4,2 km., que es divideix en dos
trams. El primer, de 2.079 m., va des del dipòsit de Corral d’en
Cona fins a l’estació de bombament; mentre que el segon, de
2.135 m., connecta aquesta estació amb el dipòsit de Mas Trader
II. En la segona fase, s’ha connectat l’estació de bombament fins al
dipòsit de Mas Trader I, una obra de només 300 m. d’afectació.

Les obres han millorat l’accessibilitat a la zona
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Plens municipals
Ple ordinari
del 17 de novembre de 2008

Vela com a embarcació genuïna de Cubelles.
Unanimitat.

DONAR COMPTE

Ple ordinari
del 15 de desembre de 2008

Decrets d’Alcaldia del 773 al 892 del 2008.
Temes de personal
APROVATS
Acta de la sessió ordinària del 20 d’octubre.
Unanimitat.
Compatibilitat de l’arquitecta interina amb una
segona activitat en el sector privat. Unanimitat.
Modificació de l’annex I –detall de subvencionsde les bases d’execució del pressupost per a
l’exercici 2008. Aprovat per 11 vots a favor (4
del PSC, 4 de CIU , 1 d’ERC, 2 del PPC) i 6
abstencions (4 d’ ICV, 1 d’ ICb i 1 EC-FIC).
Calendari fiscal 2009. Aprovat per 15 vots a favor
(4 del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC, 4 d’ICV, 1 d’ICb i
1 EC-FIC) i 2 abstencions (2 del PPC).
Moció per mostrar el rebuig a les armes nuclears.
Unanimitat.
Moció per declarar el Patí Català o Patí de

DONAR COMPTE
Decrets d’Alcaldia del 893 al 945 del 2008.
Temes de personal
Liquidació del pressupost de l’exercici 2007, amb
un resultat pressupostari ajustat de 895.389,03 €.
Adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci
dels Colls – Miralpeix – Costa del Garraf.
APROVATS
Acta de la sessió ordinària del 17 de novembre
de 2008. Unanimitat.
Pressupost general de la Corporació per a
l’exercici 2009. Aprovat per 9 vots a favor (4 del
PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC), i 8 vots en contra (4
d’ICV, 2 PPC, 1 d’ICb i 1 EC-FIC).
Plantilla de personal per a l’any 2009 i modificació
de la relació de llocs de treball. Aprovat per 9 vots

a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC ) 5 vots en
contra (4 d’ICV i 1 d’EC-FIC) i 3 abstencions (2
del PPC, 1 d’ICB).
Designació de representants als Consell Escolar
de la SES Cubelles. Aprovat per 9 vots a favor (4
del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC ) 3 vots en contra
(2 del PPC i 1 d’ICB), i 5 abstencions (4 d’ICV, 1
d’EC-FIC).
Aprovació definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals per l’exercici 2009. Aprovat
per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1
d´ERC ) 5 vots en contra (4 d’ICV i 1 EC-FIC) i
3 abstencions (2 del PPC i 1 d’ICB).
Desvinculació de l’ADF Puig de l’Àliga i
constitució d’una associació de defensa forestal
(ADF) de Cubelles. Aprovada per 13 vots a favor
(4 del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC i 4 d’ ICV ) cap
vot en contra, i 4 abstencions (2 del PPC, 1 d’ICB
i 1 d’EC-FIC).
Modificació puntual número 01/2008 del PGOM
a la parcel·la d’equipament delimitada per l’Av.
Onze de Setembre i els carrers Rovira i Virgili
i Clor del Bassó. Aprovat per 9 vots a favor (4
del PSC, 4 de CIU i 1 d´ERC ) 1 vot en contra
(d’ICB), i 7 abstencions (2 del PPC, 4 d’ICV 1
d’EC-FIC).

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local del 28/10/08
APROVATS
Addenda al conveni entre l’Ajuntament de Cubelles
i Repsol Comercial de Productes Petrolífers, S.A.
Convocatòria de les bases del concurs per al
cartell i la portada del programa del Carnaval
2009 amb una despesa de 400 €.
Contracte menor de subministrament amb
MOTTURA ESPAÑA S.A. pel subministrament
de persianes per a les diverses sales i classes de
la llar d’infants l’Estel per import de 4.624,92 €.
Contracte menor de serveis amb BERTEXAM
S.C.P. per la prestació del servei de monitoratge
per al projecte Xam de l’Ajuntament de Cubelles
per import de 5.489,12 €.
Contracte menor d’obres amb ALUMINIOS
ANÍBAL per a les obres de substitució de les
portes i finestres del Fortin, situat a la Mota Sant
Pere per import de 6.191,49 €.
Contracte menor de subministrament amb
DOUBLET IBERICA, S.A. per l’adquisició de
1.000 cadires per a diversos actes que es realitzen
a Cubelles per import de 11.542,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO, S.L., per al
subministrament de diferent material per al
manteniment dels bancs de la via pública per
import de 3.770,00 €.
Conveni de col·laboració subscrit entre la
Diputació de Barcelona, l’Obra Social de Caixa
Catalunya i l’Ajuntament de Cubelles acceptant
l’ajut de 3.000 €.
Signatura del conveni interadministratiu de cooperació
entre l’Ajuntament de Cubelles i la Mancomunitat per
a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la
Comarca del Garraf, per al servei de manteniment
d’una part de les zones verdes.
Aprovar inicialment el Projecte de Reurbanització
del carrer Mossèn Cinto Verdaguer del municipi
de Cubelles, amb un pressupost total d’execució
per contracte de 57.284,22 €
Contracte menor d’obres amb SERVILLUM CUNIT,
S.L. per les obres de reforma de la zona 1 del
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vestidor número 2 de la pista poliesportiva exterior
del Poliesportiu per import de 21.083,00 €.
Contracte menor de subministrament amb F.
VIDAL S.A. pel subministrament de mobiliari pels
departaments de RR.HH., Serveis a les Persones i
Seguretat Ciutadana per import de 7.592,80 €.
Despesa derivada de la utilització dels serveis postals
i telegràfics que la societat estatal CORREOS
Y TELÉGRAFOS, S.A. presta a l’Ajuntament de
Cubelles per import de 8.800,00 €.

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

durant l’any 2008 al municipi de Cubelles per
import de 8.067,18 €.
Contracte menor de serveis amb 4 POBLES,
S.C.P. per al repartiment dels programes de Festa
Major de 2008 i cartells diversos per import de
4.233,74 €.
Contracte menor de subministrament amb
SOLFESA S.A. per la contractació del lloguer
de dos escenaris per a la Festa Major 2008 per
import de 18.519,40 €.
Modificació del contracte menor de serveis per
l’actuació del grup musical Antònia Font per la festa
major de cubelles, amb MUSIC FROM TAMARIT
S.L., i éssent el nou import 15.428,00 €.
Contracte menor de serveis, amb J. A. Cascajosa
Ligero (UNÍSON) per la contractació del
servei de sonorització i il·luminació del festival
de música “La Mota Festival” realitzat el dia 23
d’agost de 2008 per import de 3.799,00 €.
Contracte menor de serveis amb RAÚL RAMOS
ASSOCIATS, S.L. per a la realització del disseny
dels fulletons dels itineraris de Cubelles per
import de 3.340,80 €.

Junta de Govern Local del 11/11/08
APROVATS
Contracte menor de subministrament amb
SUMINISTROS PARA ESPACIO ACTIVO, S.A.,
per a l’adquisició de mobiliari per a les noves
oficines del Departament de Dinamització
Econòmica i Comerç per import de 6.119,99 €.
Conveni de col·laboració entre el CPNL i
l’Ajuntament de Cubelles per a l’organització de
cursos de català per a adults Intermedi 1 i Bàsic
1, que s’adjunta a aquest acord com annex i en
forma part a tots els efectes.
Contracte menor de subministrament amb
PIROTÈCNIA IGUAL S.A. pel subministrament
de material pirotècnic per diversos actes
organitzats per la Regidoria de Festes i Tradicions
per import de 10.484,86 €.
Bases que regulen la subvenció per l’ús de la
deixalleria municipal als residus comercials del
municipi de Cubelles.

Acords de la Junta de Govern Local
Protocol – programa de commutació de
sancions administratives per treballs en benefici
de la comunitat a efectuar per l’Ajuntament de
Cubelles i el Cos de Mossos d’Esquadra.
Contracte menor de subministrament amb
VIPROSERSA (VILA PRODUCCIÓNY SERVICIOS,
S.A.) per a l’adquisició de 1.300 plaques de gual
amb xip de control per import de 17.336,20 €.
Contracte menor de subministrament amb
VIPROSERSA (VILA PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS, S.A.) per a l’adquisició d’un software
controlador del nou sistema de gestió de guals
de 1.300 plaques de gual amb xip de control per
import de 11.501,40 €.
Execució d’una part del Pla d’Adequació
d’Enllumenat consistent en la renovació de part
de l’enllumenat de Molí de Baix i Bardají, amb
SECE S.A. per import de 265.060,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
PRIMION DIGITEK, S.L.U. per a la informatització
de l’aplicació de les bonificacions sobre el rebut
de la recollida d’escombraries per import de
17.887,20 €.
Modificació de la forma de pagament del
contracte menor de subministrament per
l’adquisició d’un carretó elevador per tal de
portar a terme les tasques d’emmagatzematge
de les naus industrials amb RECAMBIOS Y
DISTRIBUCIONES BARCELONA S.A.
Contracte de serveis per l’elaboració del projecte
d’informatització i automatització de processos
del Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Cubelles amb BT SOLUTIONS
S.L. per import de 35.960,00 €.
Projecte bàsic i executiu per la construcció de
dos pistes de frontó al poliesportiu municipal de
Cubelles, amb un pressupost total d’execució per
contracte de 186.682,92 €.

Junta de govern Local Extraordinària
i Urgent del 28/11/08
DONAR COMPTE
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia 560/2008,
638/2008, 720/2008, 678/2008, 716/2008,
758/2008, 810/2008, 862/2008, 857/2008,
886/2008, 885/2008 i 952/2008 mitjançant els
quals s’incoen els expedients de Contractació.
Donar compte de la interlocutòria dictada en el
recurs ordinari 319/2008 1C.
Contracte menor de subministrament amb
DELL COMPUTER S.A. per l’adquisició de
quatre ordinadors destinats als “Call Center” de
l’Espai Jove per import de 3.360,15 €.
Contracte menor de subministrament, per
contractar a l’empresa SEIDOR MICROSISTEMES,
S.A. per a l’adquisició de cinc escàners per
l’escaneig de documents a l’Oficina de Participació
i Informació Ciutadana 4.285,56 €.
Contracte menor de subministrament amb DELL
COMPUTER S.A. per l’adquisició de quatre
ordinadors destinats als “Call Center” de l’Espai
de la Gent Gran per import de 3.360,15 €.
Contracte menor de subministrament amb
IDASA SISTEMAS S.L. per l’adquisició d’un
aplicatiu d’informació corporativa de gestió
municipal per a la gestió d’actius públics per un
període de sis mesos per import de 6.994,80 €.
Atorgar un període d’audiència de 10 dies a
comptar des de l’endemà de la rebuda de la
present notificació, en relació a la presumpta
infracció ambiental emplaçada a la Plaça de
l’Estació, núm. 1.
Incoar expedient sancionador a SERVICIOS
CUNIT, SL com a responsable de l’activitat per la
infracció ambiental.
Incoar expedient sancionador a ETS GRUPO
TITAN, SA com a responsable de l’activitat per la

infracció ambiental.
Contracte menor d’obres amb OBRES
URBANÍSTIQUES SEGLE XXI S.L. per l’arranjament
de voreres i vorades de diverses zones del municipi
de Cubelles per import de 38.507,36 €.
Certificació núm. 3 de les obres per l’execució del
projecte bàsic i executiu de dues naus industrials
entre mitgeres destinades a emmagatzematge
general de l’Ajuntament, presentada per
Construccions Joan Anton Martin, S.L., per
import de 116.434,88 €.
Certificació núm. 4 de les obres per l’execució del
projecte bàsic i executiu de dues naus industrials entre
mitgeres destinades a emmagatzematge general de
l’Ajuntament presentada per Construccions Joan
Anton Martin, S.L. per import de 118.135,83 €.
Certificació núm. 5 de les obres per l’execució del
projecte bàsic i executiu de dues naus industrials
entre mitgeres destinades a emmagatzematge
general de l’Ajuntament presentada per
Construccions Joan Anton Martin, S.L per import
de 44.921,73 €.
Adjudicació definitiva del contracte de serveis per
l’assistència tècnica ambiental a la direcció de les obres
del pont sobre el riu Foix a TECNOAMBIENTE S.L.
per import de 61.735,20 €.
Contracte menor de subministrament amb
SERCO SISTEMAS S.A. per l’adquisició d’un
vehicle de segona mà per realitzar les tasques
d’inspecció de la via pública del Departament
d’Obres i Serveis Viaris per import de 6.700,00 €.
Contractemenord’obres,ambCONSTRUCCIONES
Y REFORMAS RAFAEL JEREZ GRACIA per la
contractació de les obres de col·locació de diferents
plaques identificatives de carrers en base a l’Estudi
d’Identificació de Vials per import de 11.020,00 €.
Contracte menor de serveis amb Carmen
Castro Degara per la contractació del servei de
monitoratge per a la realització de l’activitat del
curs de dansa oriental durant el curs escolar 20082009, comprés entre els mesos d’octubre de 2008
i juny de 2009 per import de 4.080,00 €.
Contracte menor de serveis amb Agnès Pérez
Longo per la realització del monitoratge del curs
de ioga (mètode Iyengar) durant el curs escolar
2008-2009, període comprès entre l’octubre de
2008 i juny de 2009 per import de 7.389,90 €.
Contracte menor de serveis amb Mercedes
Burgos per la contractació de la prestació del
servei de monitoratge per a la realització de
l’activitat del curs de dansa del ventre durant
el curs escolar 2008-2009, comprès entre els
mesos d’octubre de 2008 i juny de 2009 per
import de 3.340,80 €.
Contracte menor de serveis amb Gmundis (Serveis
Gerontològics) per la realització de l’activitat del
“Taller de la Memòria” durant el curs escolar 20082009, període comprés entre l’octubre de 2008 i
juny de 2009 per import de 5.800,00 €.
Contracte menor de serveis amb Sara Martín de
Eugenio Collado per la realització de l’activitat de
Pilates durant el curs escolar 2008-2009, període
comprés entre l’octubre de 2008 i el juny de
2009 per import de 9.001,60 €.
Memòria valorada per a la reparació de la coberta
del pavelló del poliesportiu municipal de Cubelles,
amb un pressupost total d’execució per contracte
de 57.831,07 €.
Contracte menor d’obres amb MONTAJES
TECNOSUR S.L. per la contractació de les
obres de reparació de la coberta del Pavelló
Poliesportiu per import de 57.304,00 €.
Rectificació de l’acord d’aprovació inicial del
projecte bàsic i executiu per la construcció de
dos pistes de frontó al poliesportiu municipal
Programa funcional de la nova biblioteca i arxiu
(històric) municipal de Cubelles realitzat per la
Gerència de Serveis de Biblioteques de l’Àrea
de Cultura de la Diputació de Barcelona en data
novembre de 2008.

Bases reguladores per la participació
d’establiments per oferir degustacions de vi i
cava per la Xatonada Popular de Cubelles.
Certificació número 1 i última de les obres d’execució
del projecte per a la reforma de la llar d’infants
municipal Cubelles II per un import de 138.813,12 €.
Contractemenord’obresambCONSTRUCCIONES
Y REFORMAS RAFAEL JEREZ GRACIA per la
contractació de les obres d’arranjament de la
coberta del pavelló gran del CEIP Charlie Rivel de
Cubelles per import de 6.728,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
NETICONT, S.L. per a l’adquisició de contenidors
de recollida selectiva de vidre, envasos lleugers,
paper i cartró a Cubelles per import de 20.880 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques, que ha de regir
l’adjudicació del servei de bar del Carnaval, de la
Festa Major Petita i de la Festa Major 2009 de
Cubelles.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i
el Plec de Prescripcions Tècniques, que ha de
regir l’adjudicació del contracte de serveis per
a la redacció del Pla Especial de Protecció de
la desembocadura del Riu Foix des de la C31
fins al mar
Certificació núm. 1 de les obres per l’execució
del projecte bàsic i executiu per a la portada
d’aigües des dels dipòsits de Corral d’en Cona fins
als dipòsits de Mas Trader II (Fase I), presentada
per Hidrocanal, S.L. per import de 607.207,21 €.

Junta de Govern Local de 9/12/08
APROVATS
Actes de les juntes de l’11 i 28 de novembre de 2008.
Conveni de col·laboració amb el Grup El Punt
per a la inserció de publicitat en les diferents
edicions de la publicació per a l’any 2008, per
d’11.600,00 €.
Bases de la Beca d’Investigació Local.
Contracte menor de subministrament pel lloguer,
muntatge i desmuntatge d’una carpa poligonal
amb decoració i il·luminació interior amb un
escenari i escala d’accés pel Carnaval 2009 amb
ESPECTACLES MAESTRAT S.L. per import de
14.024,40 €.
Contracte menor de serveis pel muntatge,
il·luminació, sonorització i desmuntatge de
les carrosses de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, i lloguer d’una escala per a l’arribada
dels mateixos per import d’11.745,00 €.
Contracte menor de serveis per la instal·lació de les
guirnaldes i llums de Nadal, per import de 8.223,12 €.
Adjudicació provisional del contracte de
subministrament de material tècnic per a la
renovació de l’emissora municipal Ràdio Cubelles
amb APLICACIONES ELECTRÓNICAS QUASAR
S.A. (AEQ) per import de 31.992,80 €.
Pròrroga del contracte d’obres per a l’execució
del projecte per a la portada d’aigües des del
dipòsit de Corral d’en Cona fins als dipòsits
existents a Mas Trader II de Cubelles, amb
Hidrocanal, SL.
Obertura de la licitació de la concessió
administrativa per l’ús privatiu del domini
públic per a la instal·lació de diverses activitats
comercials al municipi de Cubelles.
Conveni de Col·laboració entre el Consell
Comarcal del Garraf i els Ajuntaments de la
Comarca del Garraf per a la planificació del
transport escolar col·lectiu no obligatori d’alumnat
d’educació obligatòria, curs 2008-2009, per import
de 34.115,39 €.
Pròrroga del contracte administratiu de serveis
per la gestió de manteniment i consergeria del
Poliesportiu i del Camp de Futbol municipal de
Cubelles, amb SAFIS ESPORTS S.L., per un import
de 162.825,00 € anuals.
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Opinió dels grups municipals
VOLEM L’IPC REAL APLICAT A LES ORDENANCES FISCALS
La paraula crisi, a la que darrerament els mitjans
de comunicació ens tenen sotmes@s, afecta
diàriament en el nostre ritme quotidià i en especial
a totes les persones que passen a formar part de l’increment de la taxa d’ atur,
cada cop més elevada en el nostre municipi i en la nostra comarca.
A vores de tancar l’any 2008, l’equip de govern de l’Ajuntament de Cubelles,
va aprovar en sessió plenària el pressupost que regirà tot l’any 2009, veient-se
d’aquesta manera incrementades en un 4% les ordenances fiscals, segons va
explicar el regidor d’ hisenda Xavier Grau en l’audiència pública celebrada el
29 de novembre de 2008: “l’increment és un terme mig entre l’IPC interanual,
calculat d’agost a agost que se situa en el 4,8%, i la previsió del Ministeri
d’Economia, un 3,5%”.
Be, ja hem passat el mes de gener de 2009, i per tothom és sabut que l’IPC
català ha tancat el 2008 passant la taxa interanual a l’1,6% aconseguint el seu
nivell més baix de l’última dècada, segons les dades fetes públiques per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE).
És per aquest motiu que durant la celebració plenària del mes de gener, l’oposició

va presentar, per tràmit d’urgència, una moció que reclamava una reducció de
la pressió fiscal al ciutadà/na, per aplicar l’increment de l’IPC real i no l’estimat,
que erròniament va preveure el govern en el moment de redactar el calendari
fiscal. Aquesta però, no va prosperar ja que els vots dels partits de Govern van
impedir que se n’aprovés ni tan sols la urgència.
El regidor d’hisenda va decidir esperar a tancar els exercicis 2006 i 2007 (abans
de març de l’ any vigent) i per això no es va voler a entrar ni tan sols a debatre
la moció.
Des d’Iniciativa per Catalunya Verds, seguim pensant que la política de prosperitat
i d’acostament social ha de servir-se dels patrons que la societat demanda, i
en aquests moments una reducció en la pressió fiscal alleugeraria el dèficit
econòmic de moltes famílies cubellenques que potser a hores d’ara, el mes de
març els hi queda massa llunyà.
Incidirem de nou en demanar el que ens sembla just pels nostres veïns/ïnes, i
en aquest moment el que ens sembla de justícia és reclamar que tinguin una
pujada en els seus impostos equiparada a l’IPC de l’1,6% i no del 4% com ja ha
dictaminat el govern.

TEMPS DE SACRIFICI
442 homes i 414 dones, veïns i veïnes de Cubelles, apareixen en els
registres de l’atur municipal.
El total d’aturats de l’any passat ha saltat de les 517 persones inscrites
fa dotze mesos, a les 856 actuals. Com es pot veure, la crisi és especialment
dura a Cubelles, ja ho era l’any passat amb un índex d’atur del 18%, ara s‘està
convertint en un autèntic drama social.
Davant d’aquesta situació, el PSC treballa, dintre de les seves possibilitats,
per aportar el seu gra de sorra, mitjançant el Govern municipal, apostant
per inversions que ajudin a part d’aquest aturats. Però no ens enganyem, cap
institució, partit, empresa o grup de pressió, pot per si mateix solucionar el
problema. No caurà cap àngel del cel per fer miracles, l’únic miracle que cal
esperar és el nostre sacrifici, el nostre esforç.
Hem d’aprendre d’antigues crisis cícliques, com ara les viscudes als anys 70, 80 i
90, els que ja tenim uns certs anys, vàrem poder observar en elles:
- Que les institucions es bolcaven per ajudar el poble, amb mesures socials, com
les prestacions per atur, la capitalització d’aquest, etc.
- Que els treballadors formats que no trobaven empresa, decidien formar
la seva pròpia, amb cooperatives, amb el règim d’autònoms o en l’economia

submergida.
- Que l’aprenentatge d’oficis com a una autèntica sortida de treball, s’incrementava
i es prenia amb interès.
- Que no importava deixar el cau per anar a cercar el treball, per lluny que
estigués.
- Que la consciència del sacrifici personal i col·lectiu, per tal de tirar endavant,
es multiplicava.
En resum, ens esperem temps de sacrifici. Per estrany que ara pugui semblar,
els socialistes veiem amb optimisme el futur de Cubelles, no obstant les
expectatives de treball no són d’avui per demà, moltes persones i famílies ara
les estan passant magres, les paraules per elles no són cap consol.
És a aquest col·lectiu que els socialistes els volem donar ànims, nosaltres que no
creiem en miracles, i sí en les persones, sabem que tots plegats sortirem de la
crisi, com en d’altres ocasions, més vius, més forts, més humans.
Mentrestant, us demanem que ningú es deixi caure en el catastrofisme, el
pessimisme o la depressió, i mantingueu el compromís per treballar dur entre
tots per millorar el nostre futur col·lectiu.

EN TEMPS DE CRISI
Arribarem a 4 milions d’aturats o més. El sector de l’automòbil està al 50%
d’activitat; els bancs, en general, no tenen prou capital líquid i han de buscar
passiu perdent diners i restringir els crèdits; del sector de la construcció ni
parlem i cal que estiguem preparats per veure com cau el turisme, i altres sectors. No és una
visió catastrofista, és la realitat d’una situació actual que durarà bastant més del que ens fan
veure els governants, que anirà a pitjor i que el futur és un nou marc econòmic mundial on
no es podrà viure com fins ara.
Quan de temps es trigarà a recuperar aquests 4 milions d’aturats i a recuperar el teixit
industrial i comercial que va caient de forma espectacular? No se sap, però serà llarg.
Hem de partir de la base que a l’Ajuntament, tots els grups polítics s’han de involucrar en
actuacions dràstiques per pal·liar la situació tant com es pugui. El líder de CiU Artur Mas ha
vist clarament que avui l’important és la situació econòmica del nostre país, i en particular a
nosaltres ens toca vetllar per la dels postres veïns. Des dels Ajuntaments, s’estan impulsant
polítiques socials d’ajut a les famílies que més ho necessitin, oferint informació sobre on
poder anar a cercar aliments, oferint ajuts econòmics per poder viure mentre no trobin feina,
cosa molt difícil actualment i oferint beques per llibres i estudis perquè tots els nens rebin un
ensenyament digne; etc.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, s’oferten cursos i formació per a totes aquelles
persones que es troben a l’atur i d’aquesta manera posar a la seva disposició les eines per
trobar una nova feina. Es treballa per portar al municipi industria i comerç, i així poder crear
llocs de treball, que és la gran mancança al nostre poble.

El grup municipal de CiU, sempre ha estat molt crític amb el fet que el nostre municipi s’hagi
anat convertint en poble dormitori, amb la qual cosa la major part del veïns cerquen feina
fora del municipi. Ara amb el nou planejament urbanístic,és un bon moment per a intentar
generar zones d’indústria i comerç, i que els joves no hagin de marxar del municipi per a
treballar. Hem d’estar preparats per a atendre les mancances dels nostres veïns necessitat. Cal
estar al corrent del mitjans de comunicació per conèixer la situació real d’aquesta crisi.
Com sabem, molts dels nostres veïns es troben a l’atur, amb grans deutes i poques
esperances de trobar una feina, com a resultat del que hem exposat abans. Ara, amb els
mitjans econòmics del govern central, s’han de fer obres de millora de la via pública i dels
serveis, cosa que generarà feina durant un temps curt.
Des de CiU creiem que ha arribat el moment de prendre decisions més dràstiques, efectives
i potser poc populars, però necessàries per a pal·liar l’actual i futura situació. Ens ha arribat el
moment de la solidaritat en el poble entre els que no poden i els que no noten la crisi.
Seria bo que l’Ajuntament nomenés una comissió integrada per tots els partits polítics,
independentment de les trifulgues diàries, per analitzar les mesures que estan al cap d’alguns
militants de CiU, i que ara no toca exposar. Integrant en aquesta comissió una representació
ciutadana sense cap afiliació política. Seria bo que aquesta comissió tingués una dedicació
d’una hora en el proper ple, com va tenir el tema de la guerra Palestina – Israel, que tot i ser
llastimós ens toca molt de lluny. Una vegada més el nostre grup municipal va tenir, en aquest
tema, una encertada i moderada intervenció, com és habitual.

¿CONECTA EL ACTUAL MODELO EDUCATIVO CON LA SOCIEDAD?
¿Estamos contentos con la formación que reciben nuestros hijos? ¿No es alarmante
el descenso de nuestra capacidad de competir, de crear conocimiento, de estar a la
altura de la constante evolución que experimenta nuestro mundo hoy en día?
Nadie cree en nuestro país que la educación funcione. Nuestros indicadores nos colocan más abajo entre
los países de la OCDE. Pero... hay una esperanza. Se puede hacer algo. El PP lo tiene claro, quiere ser un
partido de gobierno y es consciente que eso implica hacer que una nación prospere y mejore. Y saben
muy bien que el capital humano es el único que nos puede ayudar a construir una sociedad mejor, porque
hoy en día nuestros competidores están también al otro lado del planeta y debe importarnos cómo
se educan ellos. Si queremos competir por ser los peores, nuestros hijos competirán por tener malos
salarios, siempre habrá personas mejor preparadas en otro lugar del planeta, generando conocimiento.
¿Es lo que anhelamos para nuestros vástagos?
La conocida como Ley Maragall está en trámite, se debatirá en el Parlament. Es una ley que sigue cayendo
en las ortodoxias de las leyes socialistas que han imperado hasta ahora, es decir: a) el trato a los niños
por igual (impide el progreso más acelerado de los niños con mayor capacidad); b) la eliminación del
aprendizaje en favor de la interacción alumno-profesor; c) la demonización del uso de la memoria; y d)
el uso de las escuelas como tentáculos del Estado, eliminando su autonomía.
Con la crisis que padecemos estamos entrando en el escalafón de los países de segunda en economía. Lo
mismo puede decirse de la educación. Hoy en día llegan a estudios postobligatorios menos jóvenes que en
1996, y la única idea del Tripartit es profundizar en la politización de la educación.
Proyecto PP:
- Aumentar exigencias para reducir la desigualdad social.
- Generar conocimiento. El sistema socialista de ir a buscar información (el clásico copia y pega) condena
a nuestros hijos a que siempre dependan de lo que generen los demás.
- Desarrollar la capacidad lectora y analítica. Filosofía, materia que la ley socialista quiere eliminar, es
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piedra de toque para el desarrollo del razonamiento lógico.
- Libertad de las escuelas para elegir el idioma vehicular, promocionando el uso del inglés.
- Luchar contra el fracaso escolar: Eliminar el concepto derrotista de la izquierda.
- Eliminar la promoción automática para fomentar indirectamente el aumento de la dedicación a las
materias de ciencias, las grandes perjudicadas por el sistema de promoción.
- Imponer una prueba de diagnóstico en mitad del ciclo de primaria y de secundaria. Con la Ley Maragall
esa prueba está a final de ciclo, cuando ya es demasiado tarde para corregir.
- Reintroducir los itinerarios formativos de la LOCE (del PP) que derogó el gobierno socialista.
- Dar libertad a los colegios para que elijan itinerarios.
- Dar libertad de elección de escuela a todos los padres, incluidos los inmigrantes, para suprimir el efecto
zonificación, que implica el reparto de niños inmigrantes por todas las escuelas públicas, perjudicando
en ocasiones a otros niños de la misma zona.
- Evaluar resultados y no intervenir en la docencia, dejando margen de actuación al profesorado.
- Garantizar el 6% del PIB de inversión en Educación (hoy es el 2’55% del PIB).
- No diferenciar la financiación pública de la concertada y ofrecer el 100% de concierto.
Estas son algunas de las medidas, que en conjunto representan una dignificación del trabajo docente.
Cierto es que la Ley Maragall ya ha generado mucho rechazo, ya se han recogido centenares de miles
de firmas en favor de la libertad de elección de centro.
Todos queremos incrementar el nivel educativo del país, y no depender de nadie, y es que según datos de
la propia Generalitat en Catalunya hay un déficit de 12.500 ingenieros y científicos. ¿Podemos permitirnos
que nuestros niños sigan “pasando” de las materias científicas? Sabemos que mayor competencia implica
mayor calidad, no debemos tener miedo a la libertad de escolarización, ni miedo a eliminar la promoción
automática porque el 40% del fracaso escolar tiene una causa individual. ¿Nos lo podemos permitir?
Seguir en lo mismo es el fracaso. El PPC ha abierto un debate a fondo. Y continuará...

Opinió dels grups municipals
Per Cubelles, decisions JA!
Al juny ens arriben les eleccions europees,
l’antítesi de les municipals. La distància entre
electors i candidats sembla infranquejable quan el lloc de treball s’ubica
a Brussel·les, tot el contrari d’aquell regidor que és reconegut, saludat,
criticat o recolzat pels mateixos electors/veïns que el veuen comprant el
diari, badant als aparadors o de descans a la platja.
L’elevat índex d’abstenció de les europees és mostra evident d’aquest
distanciament i de la sensació que a Europa no s’hi legisla el dia a dia. Què
diferent dels nostres municipis on ens cal que els fanals s’encenguin, que
les voreres siguin practicables i que els arbres no emmalalteixin. I què dir
d’aquells veïns que no compleixen amb les seves obligacions impositives
o amb el pagament de les taxes pels serveis gaudits? No semblen evidentment no ho són - més lladres que aquells que reben subvencions
europees sense ser-ne mereixedors?

Però també la dificultat a l’hora de decidir s’alleugereix pels treballadors
europeus arran d’aquesta distància. Qualsevol alcalde sap que aturar
pràctiques poc coherents, mal defensables i fins i tot amb indicis d’il·legalitat
comporta un enfrontament directe (i moltes vegades desagradable, fins i
tot violent), no amb individus ubicats quilòmetres més enllà sinó amb veïns
residents a la porta del costat.
Però és aquest motiu suficient perquè les grans decisions més compromeses
es posterguin fins apurar legislatura. És aquesta la política que volem? ERC
diu que no, que cal ser valents, molts lluiten per arribar a Europa, però
pocs competeixen per assolir una cadira consistorial. Evidentment no som
perfectes, sense cap dubte podem cometre errors, però no ens amagarem
davant les decisions importants, no ho hem fet I no ho farem ara.

QUANTA FALSEDAT!
Les dades de l’increment de l’atur a
Cubelles són esgarrifoses. L’any 2007
teníem registrats 517 aturats, però a la
fi de 2008 ja en teníem 856. (Son xifres donades pel regidor d’Hisenda Sr.Grau).
L’excusa que a Cubelles es tenia un model econòmic basat en la construcció des
de fa molts anys no és un argument per no prendre mesures encaminades a ajudar
als veïns del nostre municipi, doncs passa el mateix a tot el país, ja que l’economia
d’Espanya lamentablement està basada en aquest sector, i quan els “fonaments”
tremolen, el país es paralitza, i no solament Cubelles.
Per això, trobar mesures i noves línies de suport a aquells que més ho pateixen és
el que li correspon a un govern responsable, però aquestes mesures no passen per
tenir-los entretinguts fent cursets de reciclatge, tot esperant que amaini el temporal
o tornin una noves eleccions per a tornar a prometre accions mai dutes a terme, ni
passen per malbaratar els diners de tots fent costosos estudis per instaurar un nou
model comercial. Ara, això no toca!
Qui o quin empresari està disposat en aquests moments a arriscar un capital veient
com està el panorama? Algú de nosaltres muntaria ara un negoci amb aquesta
incertesa econòmica i veient com empreses consolidades de sectors diversos fan
regulacions d’ocupació en alguns casos i en daltres tanquen portes? Considerar ara
Entesa per Cubelles - FIC

com a prioritari en el nou Pla General només durà a beneficiar-se a alguns inversors
especuladors del sector de la construcció, però no al ciutadà de a peu que no pot
pagar la seva hipoteca o no pot omplir la cistella de la compra. Ara fa falta concentrar
esforços per trobar solucions per a tots ells i no pas perdre el temps anunciant les
“meravelloses mesures d’aparador” que ens pretenen vendre.
En temps de crisi el que cal és austeritat, i l’Ajuntament, amb el seu govern al
capdavant, ha de ser el primer en donar exemple. S’han de reduir les despeses tant
com es pugui i en tots els àmbits possibles per generar un estalvi que reverteixi en
els vilatans més desfavorits del nostre municipi. I això no es fa! Es segueix gastant
alegrement, com si no passés res. Només cal veure la desorbitada despesa de telèfon
mòbil dels regidors de govern al 2008: 857,84 € l’alcaldessa Sra. M. Lluïsa Romero
(PSC), 3.262,38 € Sr. Joan Albet (CIU), 2.019,76 € Sr. Joan Rodríguez i Serra (ERC),
1.446,58 € Sr. Xavier Grau (PSC), etc. etc. i així fins a un total de 10.685,08 €. Sobta
i molt que la despesa del mòbil del regidor d’urbanisme no arriba a 140 €. O be
aquest regidor parla poc o be els altres parlen massa. Nosaltres ens decantem per
la segona.
Creieu que això es fer una política responsable d’austeritat en benefici del ciutadà?
Penseu que això es “posar els diners de l’Ajuntament al servei dels ciutadans” com
tantes i tantes vegades ha publicitat el regidor d’Hisenda? Jutgin vostès mateixos.

Nota: Els articles reproduïts en aquesta secció són còpia íntegra dels enviats pels grups polítics
per ser publicats en la present edició de l’Ajuntament Informa.
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Telèfons
Urgències
Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d’Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d’Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d’Àliga

112
092 - 93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 79 06
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30
93 895 67 71

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

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

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

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

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

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