Alcaldia

Gaudiu de l’estiu
La comunicació entre la ciutadania és un concepte
molt ampli. Aquesta revista que teniu a les mans
és un mitja de comunicació de l’Ajuntament de
Cubelles cap als seus convilatans, per tal d’informarlos d’aquells serveis que el Consistori posa en
funcionament per a que la ciutadania en faci ús.

“Sortiu al carrer, trepitjeu les nostres
magnífiques platges, viviu l’ambient dels
locals d’oci, gaudiu de la gastronomia
de la nostra restauració, feu les vostres
compres diàries als botiguers de la vila,
passegeu pels nostres carrers i places... “

Però no és l’únic significat que té la paraula
comunicació. També és comunicació, però en
aquest cas una via, la que enllaça dos sectors, la
històrica construcció del pont del riu Foix. Lluny
de les polèmiques, moltes interessades, la veritat
és que la percepció que ens han traslladat molts
veïns i veïnes ha estat d’agraïment per la posada en
funcionament, a més de forma relativament ràpida,
d’una infraestructura que Cubelles necessitava
com l’aire que es respira. I això ens satisfà, perquè
el que volem des del Consistori és donar solució
als problemes que ens expressa la ciutadania i
que, entre tots i totes, considerem necessaris
d’executar.
Aquesta no és la única infraestructura important
que ja hem executat a Cubelles. Amb l’arribada de
l’estiu, i per tant el notable increment de població
que suportem, els nostres veïns i veïnes de Mas
Trader II patien per saber si l’aigua que rajava de
les aixetes seria o no bona. Ara, amb l’entrada
en funcionament de l’obra de connexió del pou
d’aquest barri a la xarxa general del municipi,
podem garantir que tothom tindrà aigua bona per
als propers mesos. Una altra obra que, si bé no es
veu, les persones que viuen en aquests sectors sí
beuen.

D’aquesta manera, en les properes setmanes ens
podem dedicar a gaudir de les nostres magnífiques
platges, el programa d’activitats socials, culturals i
esportives que les regidories de Festes i Tradicions,
Turisme i Promoció Cultural, juntament amb la
Comissió de Festes, han preparat fins al setembre.
El Festival de Música, que ha estat un èxit de
participació i ha obtingut el reconeixement de
tothom que hi ha assistit; la Festa Major Petita i
la Festa Major gran, que hem passat i tenim a les
portes, respectivament; i la Festa de la Verema que
viurem de l’11 al 13 de setembre ens conviden
a deixar de banda durant unes setmanes els
problemes del dia a dia i gaudir del carrer, de la
llum i del sol de Cubelles.
I des de l’Alcaldia us animo a fer-ho amb alegria
i moderació. Sortiu al carrer, trepitjeu les nostres
magnífiques platges, viviu l’ambient dels locals d’oci,
gaudiu de la gastronomia de la nostra restauració,
feu les vostres compres diàries als botiguers de la
vila, passegeu pels nostres carrers i places... Gaudiu
de Cubelles, que bé s’ho val.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Cubelles dossier

La Lloll Bertran farà el pregó
de la Festa Major 2009
L’obra teatral “El joc dels idiotes” serà un dels actes principals del programa
La coneguda actriu Lloll Bretran serà la pregonera de la Festa
Major Cubelles 2009, que es caracteritza per la continuïtat del seu
programa d’actes. L’actriu obrirà oficialment la festa en honor a Santa
maria des del balcó de l’Ajuntament, el 14 d’agost a les 7 de la tarda
i com a preludi de la cercavila dels Balls Populars de Cubelles.
Un any més els actes culturals, musicals, esportius i religiosos centren
el gruix dels actes que la Comissió de Festes i la regidoria de Festes
i Tradicions han preparat per a la festa gran de la vila. Els dies forts
tornaran a ser del 14 al 17 d’agost, tot i que des dels primers dies
als últims del mes hi ha previstes activitats de tot tipus.
Com dèiem, el 14 d’agost arrenca oficial la festa, amb el llançament
dels tradicionals morterets i el repic de campanes (12 h.) i el pregó
de la Lloll Bertran (19 h.). Després del cercavila, que començarà
a la plaça de la Vila i finalitzarà a la plaça del Mercat. A les 23 h.
arriba el gran castell de focs, que un any més dirigeix el mestre
pirotècnic Isidre Pañella, de la Pirotècnia Igual, i els Balls Populars
faran el seu cercavila nocturn des del Club Marítim Cubelles fins
al final del passeig, acompanyats pels Novells de Cubelles i sota la
supervisió del Grup de Riscos. Després cediran el protagonisme a
les orquestres Cimarron i Blanes que s’encarregaran d’amenitzar el
ball de l’empalmada a la plaça del Mar.
Sense gairebé temps per refer-se de la ballaruga de la nit anterior, els
timbalers i timbaleres de l’Agrupació de Balls Populars recorreran
els carrers i places del municipi despertant al veïnat amb les seves
matinades, fins arribar a l’església de Santa Maria de Cubelles, on té
lloc l’acte protocol·lari per excel·lència de la festivitat cubellenca,
l’entrada d’ofici. Mossèn Joaquím Lluís rebrà a les autoritats
municipals a les portes del temple, abans d’oficiar la missa en honor
a la patrona cubellenca. En el decurs de l’ofici una representació
de l’Agrupació complirà amb la tradició de lliurar a la parròquia els
productes del camp cubellenc. En sortir, els membres de l’entitat
de balls tradicionals local oferirà una exhibició a la plaça de la Vila i
la cobla Ciutat de Cornellà oferirà el també tradicional concert –
vermut al carrer Colom.

L’actriu Lloll Bertran serà la pregonera

L’oferta teatral
El joc dels idiotes és l’oferta teatral de la Festa Major
de Cubelles 2009 (16 d’agost, 22 h.). La carpa de la
plaça del mercat, fidel a la seva cita anual, presenta
una producció de la companyia Focus, dirigida per
Antonio Calvo, i que torna a portar a les taules
cubellenques al popular Joan Pere.
Del mateix autor que El sopar dels idiotes, el
dramaturg i cineasta francès Francis Veber, el joc
del idiotes també és una adaptació teatral d’un èxit
cinematogràfic. En Pablo, un empresari famós, és
sorprès per un paparazzi mentre discuteix amb la
seva amant Elena, una jove top model internacional.
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Per tal de salvar el seu matrimoni, intenta convèncer
la seva dona, una multimilionària madura, que
l’Elena és l’amant d’en Francesc, un pobre cambrer
que estava esperant en aquella mateixa cantonada.
Per tal de fer la història més creïble, l’Elena i en
Francesc són convidats a anar a viure junts. I és aquí
on començaran els malentesos i els problemes per
a en Francesc.
L’obra té una durada de 135 minuts, amb
l’entreacte inclòs, i les entrades es poden adquirir
de forma anticipada al Centre Social de Cubelles,
al preu de 12 €.

Cubelles dossier

Les dragueres fan ballar la Draga

Activitats per a tota la família
Però si una cosa caracteritza la Festa Major cubellenca és l’extens
programa d’activitats que es poden fer en família. La més tradicional és
la gimkana popular del Centre d’Esplai Kitsch, que arriba puntual el 8
d’agost. Els participants, en família, han de fer tot un seguit de proves
per tot el municipi per aconseguir ser la família més compenetrada
de la vila. També en família, tot i que com a espectadors en aquest
cas, es pot gaudir de la baixada d’andròmines, que organitzada pel
Motoclub Cubelles arriba a la tercera edició. És una de les activitats
més espectaculars, juntament amb el motocross i la cursa americana
organitzada per la mateixa entitat, del programa.
L’entitat ecologista Fauna de Cubelles organitza un any més el
concurs de dibuix infantil (8 d’agost, 18,30 h.), que tindrà en l’espai
natural de la desembocadura del Foix un escenari d’excepció. Per
als infants també hi ha programat uns tallers de circ en família (12
d’agost, 20 h. pl. del Mercat) i l’espectacle d’animació infantil d’en
Pep Callau (17 d’agost, 20 h. pl. del Mar).
La música
La Mota Festival torna a ser enguany l’aposta musical més destacada
de l’estiu. Amb un creixent prestigi i pressupost, l’entitat juvenil El
Cubell aposta per un cartell de luxe en aquesta sisena edició del
festival, que es tornarà a celebrar al camp de futbol del Poliesportiu
el 22 d’agost. En primer lloc es podrà escoltar al grup revelació
europeu, The pepper pots, que ve de completar una exitosa gira pel
continent asiàtic. La sound Pow pow movement, una de les millors
bandes de soul i ska del món, actuarà amb les comarcals Urban
Roots i Urtica sound. Però el veritable cap de cartell és el marfileny
Tiken Jah Fakoly, que presenta un gran show musical. Està considerat
el rei del reggea i és perseguit al seu paí, on molts l’aclamen com

el verdader president, per les seves lletres reivindicatives (més
informació a www.motafestival.com).
Però la música arrenca el 8 d’agost amb la consolidada proposta
d’una altra entitat juvenil de la vila, el Freerock. Els conjunts de
música locals, agrupats a l’entorn d’aquesta entitat, organitzen
una nova edició del Cubelles Rock City 2009, amb la presència de
Blacksmith, Tribute, Obús i Sangre de Toro. El concert començarà a
les 22 h. a la plaça del Mar i ja és un referent d’aquest estil a tot el
Garraf. Finalment, el programa dirigit pels joves es completa amb el
ball amenitzat pel grup De Noche, el 16 d’agost a la plaça del Mar.
Per al públic més adult, l’oferta musical se centra en els concert de la
carpa de la plaça del Mercat. Bàsicament els dos que se celebraran el
15 d’agost, amb la prestigiosa Orquestra Montgrins com a protagonista
(19.30 h.). A partir de les 12 de la nit, serà el moment del tradicional
Ball de Festa Major, que la mateixa orquestra amenitzarà i que, un
any més, serà d’entrada gratuïta. El grup d’havaneres Xarxa tancarà
els actes oficials de la Festa Major al passeig de la Marina, el 17
d’agost.
Activitats esportives
Les activitats esportives programades arrenquen el mateix dia 1
d’agost, amb l’inici de les partides lentes d’escacs que organitza el
Club d’Escacs El Castell. Aquesta activitat té lloc fins el 8 d’agost
cada tarda, al passeig Marítim, entre les 17.30 i les 19.30 h., mentre
que a les 20 h., entre el 3 i el 5 d’agost, el mateix escenari acollirà el
IV Torneig de parxís.
Petanca, vela, el tradicional motocross, el cada cop més prestigiós
torneig de tennis completen el programa d’activitats esportives que
les entitats esportives cubellenques han preparat per a la festa gran
de la vila.
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Cubelles dossier
L’Ajuntament posa les bases per garantir
el subministrament d’aigua potable
La connexió a la xarxa ATLL abastirà a tot el municipi incloent-hi Mas Trader

Representants municipals obren l’aixeta de l’aigua de Mas Trader

El municipi de Cubelles s’ha garantit el subministrament d’aigua
potable i de qualitat en tot el terme municipal, gràcies a l’acord
entre el Consistori i Aigües Tes – Llobregat (ATLL), pel qual el
municipi es connecta a la xarxa d’ATLL. L’acord es va ratificar al Ple
municipal del mes de juliol, amb l’aprovació del conveni amb ATLL i
amb la Mancomunitat Penedès – Garraf, que han de permetre que
Cubelles disposi de 600.000 m3 extres d’aigua potable anualment.
Actualment el subministrament d’aigua a Cubelles –prop d’1,5
milions de m3 anuals- es fa a través del Gran Aqüeducte i de
dipòsits propis, als que ara se’ls hi sumarà l’aigua provinent del Ter –
Llobregat. El conveni amb ATLL i la Mancomunitat estableix el dret
a reserva de 600.000 m3 anuals provinents de la Xarxa d’Aigües
Penedès Garraf, dins l’àmbit d’ATLL, amb efectes des de l’1 d’agost
de 2009.
Per poder adherir-se a la xarxa d’aigües d’ATLL, el municipi de
Cubelles haurà de fer front a un cànon de 796.698 €, calculat
en base al cabal d’aigua sol·licitat. Una quantitat que s’abonarà
a la Mancomunitat en un termini de 20 anys a partir del 2010 i
amb un interès del 4,5%. De fet, la resta de municipis de la xarxa
supracomarcal ja van seguir l’any 1994 el mateix procés que ara ha
completat Cubelles, tot i que en aquell moment cadascun d’ells es
va haver de fer càrrec no només del cànon per la reserva de l’aigua,
sinó també de les obres de la infraestructura fins al seu municipi.
En el cas de Cubelles, però, aquest cost –gairebé 4 milions d’eurosels va assumir integrament la Generalitat de Catalunya l’estiu del
2008, quan per garantir el subministrament de l’àrea metropolitana
en èpoques de grans sequeres va fer les obres necessàries per
connectar la conca de l’Ebre, que arriba fins a Cunit, amb la del Ter
Llobregat, amb una canonada de 8.650 metres. Per aquest motiu, el
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municipi es beneficia de la infraestructura i ja pot connectar-se de
forma immediata a la xarxa. La garantia de subministrament d’aigua
al municipi era un dels eixos del Pla de Mandat 2007-2011 del
Govern municipal.
L’acord entre l’Ajuntament de Cubelles i l’ATLL ve de lluny, ja que va
ser el setembre de 2006 quan es va sol·licitar la connexió de la xarxa
municipal al subministrament del Ter - Llobregat. Una petició que va
quedar recollida en el ple de la Mancomunitat Penedès – Garraf
al cap de dos mesos amb el compromís que l’ens supramunicipal
efectués els contactes, les gestions i els tràmits pertinents per dur a
terme l’encàrrec.
Ibersol, pendent de Vilanova
Coincidint amb les converses amb ATLL, el Consistori cubellenc
es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
per tal de solucionar el problema d’abastiment d’aigua a la zona
de l’Ibersol, que malgrat pertànyer a Vilanova rep aigua del nostre
municipi. El conveni amb la Mancomunitat estableix que mentre no
es resolgui el subministrament d’aquesta zona de forma directa per
l’Ajuntament vilanoví, Cubelles necessitarà, de manera transitòria,
una dotació de cabal de 165.000 m3 anuals per abastir aquets
sector. El conveni també estableix que aquest cabal no està inclòs
en els 600.000 m3 sol·licitats per Cubelles i tampoc es tindrà en
compte en el cas d’increment de consum de la reserva feta ni pel
càlcul del cànon a pagar. Així doncs, s’estableix una moratòria per a
que es segueixi proveint d’aigua a l’Ibersol, sense cap cost per a les
arques municipals, fins que Vilanova proveeixi a aquest sector d’una
connexió amb la seva pròpia xarxa municipal.

Cubelles dossier

Dipòsits d’aigua de Corral d’en Cona

Connexió de Mas Trader
La adhesió a Aigües Ter – Llobregat també és una de les solucions
a l’històric problema de subministrament i qualitat de l’aigua de
Mas Trader, que recentment s’ha connectat a la xarxa municipal.
D’aquesta manera es solucionarien els problemes d’abastiment
de tot el municipi, ja que la totalitat dels veïns i veïnes es veuran
beneficiats de l’aigua subministrada per ATLL. Fins aleshores la
major part de les llars de Cubelles s’abastien amb aigua provinent
de la mina del Gran Aqüeducte i del pou Cubelles 2. Aquesta aigua
es centralitzava al dipòsit de Corral d’en Cona, de 4.000 m3 de
capacitat, i posteriorment es distribuïa al poble de Cubelles i a la
resta d’urbanitzacions a excepció de Mas Trader, que s’abastia de
pous propis amb aigua de baixa qualitat.
L’Ajuntament va impulsar la connexió de Mas Trader a la xarxa
municipal d’aigua, per tal que es beneficiessin d’aquest pas
endavant en el servei d’abastiment d’aigua potable a totes les llars
del municipi. El Consistori va adjudicar les obres del projecte a
l’empresa Hidorcanal SL, per un import de 1.035.384,39 € i una
previsió d’execució de catorze setmanes. La problemàtica de

Obres de l’aigua a Mas Trader

l’abastiment d’aigua va merèixer que el govern sol·licités subvenció
al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2007 – 2011
per a executar aquestes obres, la qual cosa va ser acceptada i el
projecte ha estat subvencionat amb 321.862,00 €.
Aquesta actuació va iniciar-se a mitjans de setembre del 2008 i van
finalitzar el març passat. La connexió s’ha elaborat a través d’una
canonada de fosa dúctil de diàmetre nominal de 250 mm que ha
anat soterrada al llarg de 4,2 km., dividit en dos trams. El primer, de
2.079 m., va des del dipòsit de Corral d’en Cona fins a l’estació de
bombament situat entre els carrers Dàlia i Camèlies; mentre que
el segon, de 2.135 m., connecta aquesta estació amb el dipòsit de
Mas Trader II. En una segona fase, hi ha la connexió des de l’estació
de bombament fins al dipòsit de Mas Trader I, una obra de només
300 m. d’afectació. A més, el projecte tècnic preveu la instal·lació de
diversos mecanismes que ajudin a tallar el subministrament d’aigua
potable en cas d’avaria, i s’ha aprofitat l’obra per fer millores als
dipòsits. El passat 24 de juliol va tenir lloc la inauguració oficial de les
obres de connexió de Mas Trader a la xarxa d’abastiment municipal
d’aigua, un acte que va comptar amb una nodrida representació
política i veïnal.
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Cubelles informa
La Verema torna als orígens
per homenatjar el món de la pagesia
Una delegació de la denominació d’origen Txakolí obrirà el cicle de jornades dedicades a les DO

Trepitjadors de raïm

La Festa de la Verema es renova. Després d’uns anys en què s’han
anat provant diverses propostes relacionades amb el món del
vi, el cava i la gastronomia, enguany la festa fa un pas endavant i
aposta per convertir-se en una mostra que combini aquestes dues
vessants. La regidoria de Turisme, que està ultimant el programa que
es podrà consultar a la web www.cubelles.cat, enceta unes jornades
dedicades a denominacions d’origen de tot l’Estat. La DO Txakolí
serà la primera i a més de fer un tast popular d’aquesta varietat,
dirigida per l’enòleg basc Ion Ayarza, hi haurà diversos actes per
donar la benvinguda a la delegació basca.
La Verema 2009 pretén donar un gir cap al tradicionalisme i recuperar
l’esperit de les primeres edicions, en què l’homenatge al món del vi,
el cava i la pagesia estava molt present. D’aquesta manera, tot i
mantenir-se la fira comercial i gastronòmica, s’introdueixin activitats
que pretenen donar a conèixer aquestes tradicions que van
protagonitzar la vida quotidiana de Cubelles durant bona part del
segle passat. Estem parlant de la celebració de curses de tonells de
vi, concursos d’esmicolar ceps o el concurs de trepitjadors de raïm.
A més, amb els ceps esmicolats es farà una gran foguera a la que
tothom que ho desitgi podrà llençar el seu desig escrit en un paper.
A més, es mantenen els actes que històricament han donat nom a la
festa cubellenca, com la trepitjada de raïm –renovada positivament
en els darrers anys, amb la incorporació de gent jove i infants-; la
trobada de plaques de cava i el lliurament dels Pàmpols de Plata.
Aquests guardons es lliuren a persones, entitats i institucions que
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s’han destacat al llarg de la seva trajectòria per fer una defensa del
món del vi i el cava, en particular, i la pagesia local en general. L’activitat
que desapareix del programa és l’elecció de la Pubilla. La manca
d’aspirants feia que any rera any el concurs estigués més devaluat.
Fa uns parell d’any l’elecció va passar a estar organitzada des de la
regidoria d’Infància i Joventut, en un intent de revitalitzar-la a través
del contacte més directe que té aquesta àrea, però sense èxit.
Gastronomia, vi i cava
Dels darrers anys es manté l’aposta per la mostra gastronòmica, si
bé enguany també es produiran alguns canvis. Els visitants podran
adquirir el seu tiquet de menjar i beguda, amb la tradicional i
col·leccionable copa commemorativa, per tastar alguns dels plats
que oferiran els expositors present al recinte firal. Tot això regat
amb els vins i caves de la zona i la música tradicional catalana, que
vindrà amb l’estrena del ball del raïm, a càrrec del grup Els cosins de
Vinaixa (divendres 11) i de l’Orquestra Aquarama (dissabte 12).
A la tasca de promoció i difusió del món del vi i el cava també
s’ha sumat la recentment creada associació sociocultural Sellebuc,
qui tots els divendres del mes de setembre (amb l’excepció del
dijous 10 atès que l’11 és festiu) organitza un curs de tast de vins.
Les inscripcions es poden fer a l’Oficina de Turisme de la plaça del
Castell i el preu, incloent les copes i tot el material, té un preu de
70 € (60 € per als socis de Sellebuc. Més informació a sellebuc_
cubelles@hotmail.com i al facebook).

Cubelles pregunta

“Cubelles no és una ciutat insegura”
Sebastià Rodríguez, inspector en cap de la Policia Local

Perfil
Sebastià Rodríguez és l’inspector de la Policia Local de Cubelles des del passat mes de maig, quan es va incorporar
provinent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú on ha exercit d’agent, caporal i sergent en els darrers 18 anys.
Rodríguez va superar el procés selectiu convocat pel consistori cubellenc i als seus 38 anys accedeix al càrrec de
cap de la policia local del municipi. L’any 1995 es va llicenciar en criminologia i actualment està estudiant dret.
Sebastià Rodríguez

La Policia de Cubelles ha posat en marxa
una unitat en bicicleta. Quin és el motiu
d’aquesta decisió?
Està relacionat amb el nou model de
proximitat que volem per la Policia Local.
Patrullen entre la via del tren i la façana
marítima i, tenint en compte la llargada de
passeig que tenim, ajuda la vigilància. Creiem
que és important que els veïns i els turistes
es puguin apropar a la patrulla i traspassarli la seva problemàtica, la seva demanda,
qualsevol tema que necessiti.

Quins avantatges dóna un servei de
proximitat d’aquest tipus?
La prevenció, perquè dóna una sensació de
seguretat. Sabem la quantitat de furts que hi
ha a les platges i tenir una unitat destinada
a fer aquesta vigilància de forma permanent,
dóna un nivell de seguretat òptim.

I aquest model podria estendre’s?
No només hem encarat la seguretat
de la façana marítima, sinó que un dels
compromisos era garantir-la també al
centre. Durant tot l’any té un moviment
considerable i ara tenim dos agents que fan
torn de dilluns a dissabte.

Aquesta unitat amb bicicleta estarà
només a l’estiu?
De moment fins el 30 de setembre. Haurem
de valorar quin és el resultat final, perquè
tenim les bicicletes i són unitats que donen
uns avantatges en matèria de medi ambient
i d’estalvi econòmic. Per això ho estudiarem
amb els comandaments i mirarem de
mantenir-lo la resta de l’any, si més no dos
de les quatre unitats.

I aquesta unitat la composen els quatre
nous agents que s’acaben d’incorporar
des de l’acadèmia de policia...
Sí, el dia 29 de juny es van incorporar. De
moment ells fan la unitat de policia en
bicicleta, però properament augmentarem
la unitat amb persones que porten més
temps a la policia. Seran 7 ó 8 persones,
perquè volem mantenir la unitat, adaptantla a qualsevol altre barri del municipi.

Amb aquestes quatre incorporacions, es
pot donar la plantilla per tancada?
Són quatre incorporacions, però aquests
quatre agents encara no fan torns i per

L’inspector a les portes de les dependències policials

tant els habituals han quedat gairebé com
estaven. El canvi el notarem a partir del 30
de setembre, quan s’incorporin al col·lectiu.
Ara estem pendents de cobrir dues places
més, disponibles al juny de 2010, un cop
els que aprovin hagin aprovat l’escola de
polices.

En la teva presentació vas parlar molt de
la prevenció, especialment amb els joves?
Efectivament. La problemàtica del jovent ja
l’hem tractada amb els Mossos i els agents
socials que treballen amb aquest grup de risc.
És un problema latent al que li hem de dedicar
els majors esforços.

Recentment s’ha pogut procedir a
la detenció de diversos presumptes
delinqüents...
És una tasca preventiva que surt de la
vigilància rutinària i, en molts casos, de
l’interès dels agents. En un dels casos es va
detectar a partir d’una infracció de trànsit,
es va escorcollar el vehicle i van aparèixer
documents i material que estava denunciat
per un robatori amb intimidació a Sitges.
El cas de la façana marítima també va ser
un èxit. En sis dies, vam patir set o vuit
robatoris en establiments comercials de la
zona. Ens vam coordinar amb els Mossos i
una patrulla de la policia local va enxampar
dues persones a l’interior d’un establiment.
No sempre tenim sort, però en aquest cas
sí. La coordinació i la denúncia dels afectats
és fonamental perquè hi hagi èxit.

Pel fet de ser un municipi costaner l’índex
de delinqüència és més alt?
Cubelles no és una ciutat insegura. Aquesta
és la percepció quan vaig arribar i són les
dades que em va traslladar la inspectora
dels Mossos. Despunten el delicte de
robatori a l’interior de vivendes, sobretot a
l’hivern en segones residències; i els furts,
que despunten a tot arreu perquè molts
autors saben quines són les conseqüències
legals dels mateixos. En cap cas, Cubelles es
pot definir com a insegura. Tot el contrari,
està dins dels paràmetres molt aptes.

Com han anat les campanyes viàries?
S’han fet entre 20 i 25 controls en els
que s’ha inspeccionat uns 145 vehicles.
També s’ha aprofitat per comprovar la
documentació, especialment l’ITV.

Aquests controls on i quan s’han fet?
Durant tot el mes de juny i en diversos
indrets del municipi, especialment a les
entrades de les urbanitzacions. Aquesta és la
primera acció preventiva d’aquest tipus que
es fa des de la meva arribada. Se’n duran a
terme més i es faran campanyes preventives
contra l’alcohol en coordinació, si podem,
amb els Mossos.

Precisament en matèria d’alcoholèmia
quina és la tasca que feu?
Totes les campanyes tenen un component
preventiu. En l’alcoholèmia estem farts
d’anar a accidents i veure les conseqüències
lamentables que tenen.
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Mas Trader ja rep el senyal de Televisió
Digital Terrestre des del seu repetidor
Les tasques d’instal·lació estan acabades i ara hi ha un període de proves
Les tasques d’instal·lació del repetidor
de televisió digital terrestre (TDT) de la
urbanització de Mas Trader, en l’estació
emissora del carrer Velàzquez, que executa
l’empresa Abertis, estan a punt de finalitzar.
Després de la instal·lació, la zona ja rep el
senyal de TDT, tot i que encara s’hauran de
fer alguns ajustos i proves abans de donar
per finalitzada la infraestructura, i van a
càrrec de la Generalitat de Catalunya, dins
del programa comarcal Garraf Connecta.
El barri de MasTrader no rebia senyal deTDT
ja que el repetidor de la zona, propietat de
les associacions de veïns, no estava adaptat
a aquesta tecnologia. Fa mesos els veïns es
van posar en contacte amb l’Ajuntament,
que ja havia iniciat els contactes amb la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat
de la informació, per traslladar-los la seva
preocupació sobre el futur de la recepció
de TDT a Mas Trader. Després de diverses
negociacions entre l’Ajuntament i la
Generalitat, aquesta va accedir a incloure
aquest punt en el pla Garraf Connecta,
que s’inclou dins del Catalunya Connecta.
El repetidor situat a Mas Trader passa
a ser gestionat pel departament de
Telecomunicacions i Societat de la Informació,
que se’n fa càrrec del manteniment.
El pla comarcal del Catalunya Connecta
inclou un total de 43 actuacions, amb un
pressupost superior als 2,8 milions d’euros.
Aquestes actuacions són, principalment,
per fer arribar els serveis de TDT, tot i que
també de banda ampla, com en el cas de
la urbanització Les Estoreres; a més de la
telefonia mòbil a aquells nuclis de població
que encara no tenen cobertura de senyal.
Solució als problemes de TDT al municipi
Per altra banda, l’Ajuntament de Cubelles

manté contactes des de fa prop d’un any
amb la Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació per millorar el
senyal de TDT en tot el municipi, on es
tenen constància de diverses queixes veïnals.
Xavier Grau, regidor de Comunicació, ha
explicat que “ens hem posat en contacte
amb la Secretaria de Telecomunicacions per
traslladar-los la problemàtica de recepció
del senyal existent en tot el municipi”. El
Consistori té identificades queixes tant de
particulars com d’instal·ladors, que a la seva
vegada traslladen queixes de comunitats de
propietaris o particulars als quals els han
realitzat una adaptació de al instal·lació,
amb resultats no satisfactoris. Grau creu
que “la Generalitat serà sensible amb la
problemàtica que els hi hem traslladat”
alhora que demana “paciència i comprensió
a la ciutadania i als professionals perquè
estem en una situació transitòria del
canvi tecnològic”. Precisament, fonts de
la Secretaria de Telecomunicacions han
traslladat a l’Ajuntament que amb l’apagada
analògica, i les interferències que aquesta
provoca sobre la recepció de la TDT a la
zona, s’haurien de resoldre la majoria de les
problemàtiques.
Davant la proximitat de l’apagada analògica
al Garraf, prevista per al 31 de desembre
d’enguany, la regidoria de Comunicació
ha intensificat aquest contactes amb la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat
de la Informació per aconseguir la garantia
que, un cop arribada la data, tot el municipi
tingui un senyal satisfactori de TDT. Per això
en el moment de tancar aquesta edició
de l’Ajuntament Informa estava prevista
una trobada entre els responsables de la
Generalitat i els representants municipal, per
tal de trobar solució a aquests problemes.

Desestimat el recurs de reposició sobre
el Camí de les Trones
El Ple va desestimar el recurs de reposició presentat pel propietari dels terrenys on
s’ubicava l’empresa d’emmagatzematge de pneumàtics del Camí de les Trones, a qui
es va imposar una sanció urbanística de caràcter molt greu de 30.001 € el passat mes
d’abril.
La majoria de formacions polítiques van rebutjar els arguments en què es basava el
recurs presentat pel titular del terreny per tal d’evitar la sanció.
El procés jurídic contra l’explotació d’emmagatzematge de pneumàtics al Camí de les
Trones es va iniciar fa temps i va concloure recentment quan el Consistori, per acord
de Ple, va interposar sancions tant al propietari del solar com a la titular de l’activitat.
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Antena de televisió de Mas Trader

El Ple determina els
festius locals del
2010
El Ple del mes de juliol va aprovar les dues
festivitats locals per al 2010. Seguint els
criteris dels darrers anys, la Corporació
va recolzar unànimement la proposta de
mantenir els dies 30 de juliol –sants patronsi 16 d’agost -Festa Major-.

Cubelles batega

Ràdio Cubelles estrena la seva programació d’estiu
La graella es mantindrà fins el 4 d’octubre i es pot seguir per FM, internet i TDT
L’emissora municipal Ràdio Cubelles (107.5 FM, internet i canals de
ràdio de TDT) va encetar el passat 20 de juliol la seva programació
estival que s’allargarà fins el 4 d’octubre, en què es farà el canvia a la de
tardor – hivern. En aquesta nova graella destaquen noves propostes
de producció pròpia i la incorporació de nous programes, gràcies a
l’acord de col·laboració amb el Consorci de Comunicació Local –
COM Ràdio, que protagonitza les desconnexions de l’emissora.
La gran novetat arriba de la mà del programa de musical Amèrica
és música –dimarts de 10 a 11, divendres de 22 a 23 i diumenges
de 20 a 21 h- presentat per Antonio Pujol i produït i editat per
Ràdio Cubelles. Aquest és un programa que revisarà la música
feta al continent americà amb el criteri de fer un repàs dels grans

autors. Pel que fa als programes que s’emeten gràcies a l’adhesió
al Consorci, destaquen els programes informatius i de reportatges
Aquell dia –dilluns de 19 a 20 h.-, Tal com som –dimecres de 19 a 20
h.- i Retrats –de dilluns a divendres de 20.30 a 21 h.-, la música feta
a Catalunya que presenta Gisela Puntí a Catsons –dimarts de 21 a
22 h- i el recull poètic Calidoscopi –diumenges de 12 a 13 h-. També
aquest estiu es reposa la sèrie de Relats de terror que ja va emetre
l’emissora l’any 2008 –de dilluns a divendres- i es mantenen les
apostes per la música dels 60 (Tornant als 60, els dimarts i dissabtes
de 10 a 11 h. i els diumenges de 18 a 19 h.) i el mestissatge cultural
(Barreja’t amb mi, els dilluns d’1 a 2 de la matinada i de 22 a 23 h.;
dijous de 10 a 11; diumenges d’11 a 12h.).

Programació completa
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

09:00
CUBELLES AL DIA
09:30
10:00
LES REGLES DEL JOC
TORNANT ALS 60
AMÈRICA ÉS MÚSICA
10:30
11:00
LA
MÚSICA DE L’ESTIU
11:30
12:00
12:30
CUBELLES A LES 12
13:00
13:30
L’INFORMATIU MIGDIA
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
L’HORA FRESCA
18:30
19:00
AQUELL DIA
TAL COM SOM
19:30
20:00
L’INFORMATIU TARDA
20:30
RETRATS (COM RÀDIO)
21:00
CUBJAZZ
CATSONS
21:30
22:00
CULTURA
BARREJA’T AMB MI
LES REGLES DEL JOC
ELECTRÒNICA
22:30
23:00
RELATS DE TERROR
23:30
00:00
00:30
CUBELLES A LES 12
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
DESCONNEXIÓ
03:30
04:00
04:30
11:00/16:00/19:00 BUTLLETINS INFORMATIUS (5’)

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE
DANSA VIVA

BARREJA’T AMB MI

LES ENTREVISTES

TORNANT ALS 60
DE SOBTE
DISSABTE

LES ENTREVISTES
BARREJA’T AMB MI
CALIDOSCOPI

CUBELLES ACTUALITAT

DESCONNEXIÓ

TORNANT ALS 60
RITMES ESTIU
FEM PAÍS

CORRENT ALTERNA

EL DIMONI
DE LA GUARDA

AMÈRICA ÉS MÚSICA

LES REGLES DEL JOC
AMÈRICA ÉS MÚSICA
CUBJAZZ

CULTURA
ELECTRÒNICA

CORRENT ALTERNA

DISCOS CUBELLES

LES ENTREVISTES
EL DIMONI
DE LA GUARDA

NIGTH SESSIONS

BARREJA’T AMB MI

NIGHT SESSIONS

Cooperació rep 12.600 € per a projectes de sensibilització
L’Agència Catalana reconeix l’esforç en aquests àmbits de la revista i la Fira de la Solidaritat
La regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Cubelles ha
rebut un total de 12.600 € de subvenció de l’agència Catalana de
Cooperació. En concret l’organisme autonòmic ha valorat l’esforç
en matèria de difusió i sensibilització que es fa a través de la revista
(7.800 €) i la Fira de la Solidaritat (4.800 €).
El regidor de l’àrea, Joan Rodríguez Serra, ha explicat que l’Agència

ha tingut en compte “l’esforç del Consistori per impulsar accions
destinades a impulsar projectes de sensibilització i difusió de
la cooperació i la solidaritat al municipi”. Precisament, els ajuts
concedits tenen per objecte impulsar accions, a iniciativa dels ens
locals, que tinguin com a objectiu la sensibilització i difusió en l’àmbit
de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i
les relacions nord – sud, dirigides a la ciutadania del seu territori.
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L’Ajuntament rep més de 47.000 €
de la Diputació de Barcelona
La subvenció es destinarà, entre d’altres, a la creació d’un centre comercial urbà
La Diputació de Barcelona ha concedit, en el marc del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,
47.134,65 € per a diversos projectes que impulsen les regidories
Dinamització Econòmica i Comerç i Turisme.
L’aportació més important respon a l’estudi realitzat per la Diputació
a principis d’any amb propostes per crear un centre comercial
urbà a Cubelles i que ha estat subvencionat amb 15.000 € per
tirar endavant les propostes plantejades. Un altre estudi, realitzat
en aquest cas per optimitzar el mercat de venda no sedentària de
Cubelles, ha rebut una aportació de 2.000 € per tal de fer realitat
les propostes que se’n deriven.
SOLC i OMIC
Com en altres anys, la regidoria de Dinamització Econòmica fa una
acció de prospecció d’empreses per donar a conèixer a les empreses
locals el Servei d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC) i informar

sobre la borsa de treball, cursos i formació, ajuts entre d’altres
temes. Aquesta tasca ha estat subvencionada per la Diputació amb
4.990,65 €.
També en matèria laboral, la Diputació ha dotat el SOLC amb 12.000
€ per dur a terme tasques d’intermediació entre els ciutadans i les
empreses per tal d’ajudar a buscar o millorar la seva feina, informarse sobre formació i cursos, o per a aquells emprenedors que tenen
la intenció de crear una empresa.
L’Ajuntament també disposa d’una Oficina Municipal d’Informació
als Consumidors (OMIC) on els usuaris i empreses poden fer les
seves consultes i reclamacions en matèria de consum. La Diputació
ha donat un ajut de 9.644 € per seguir oferint aquest servei.
Finalment, l’àrea de Turisme i la oficina de mercats i fires locals han
apostat per la Festa de la Verema d’aquest any atorgant un ajut de
3.500 €.

El bus urbà amplia el seu horari
Des de l’1 d’agost el servei de transport urbà de Cubelles amplia l’horari actual de les
19.30 a les 21.30 h., de dilluns a divendres feiners. Aquesta ampliació, que s’estendrà a tot
l’any, és la resposta de la regidoria de Dinamització Econòmica a les demandes fetes pels
usuaris i usuàries, que reclamaven un horari una mica més ampli, especialment en el tram
de la tarda.
Aquesta ampliació també anirà acompanyada d’alguns ajustaments en els horaris de les
parades, per tal de donar resposta a les raonades propostes de les persones que fan us del
servei de forma habitual, i que cada cop són més en tot el municipi. Aquests ajustaments,
que s’estan acabant d’estudiar entre la regidoria i l’empresa que dóna el servei, Hife, es
podran consultar en breu al web municipal (www.cubelles.cat).
Bus urbà

SES Les Vinyes, nou nom del segon institut
El Consistori aprova la modificació de les taxes per assistència i estada en llars d’infants municipals
SES Les Vinyes és el nom oficial amb que es coneixerà a partir d’ara l’actual SES
Cubelles II. El Ple del mes de juliol va aprovar la nova denominació que, al seu
torn, ja havia estat aprovada anteriorment pel Consell Escolar. Actualment el
SES Les Vinyes s’ubica en mòduls prefabricats a l’Avinguda Onze de Setembre al
costat de l’IES Cubelles i rere el CEIP Mar i Cel, també en mòduls. Precisament
l’ampliació dels cursos oferts en aquest darrer centre i el propi SES Les Vinyes farà
que s’ampliïn en un mòdul més respectivament per acollir als nous alumnes.
Llars d’infants

Exterior del SES
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Les taxes per assistència i estada en llars d’infants recollides en l’ordenança fiscal
número 27 augmentaran el proper curs un 1,4%. Aquesta quota, que ha estat
congelada els darrers tres cursos, inclou inscripció i material, i el mes de juliol no
es girarà el rebut corresponent. Així mateix es va matisar l’article corresponent
a la gestió de la taxa especificant que la Comissió de Seguiment dels Serveis
Socials valoraria si existeixen circumstàncies excepcionals en el no pagament
de qualsevol rebut, a fi i efecte d’evitar que es consideri renúncia automàtica a
l’assistència de l’alumne/a.

Cubelles batega

Les obres del CEIP Mar i Cel estaran
llestes per al curs 2010-2011
La Generalitat accepta fer dues línies des de l’inici de les activitats educatives al nou centre
El curs 2010-2011 és el previst per a l’estrena del nou equipament educatiu del municipi
després de la negociació entre l’Ajuntament i la Generalitat. El Govern autonòmic va aprovar
la construcció del CEIP Mar i Cel de Cubelles, amb un pressupost d’execució d’1.794.973 €.
Les obres ja s’han iniciat i actualment es troba en la fase de fonamentació. Es preveu que
l’obra estigui enllestida el març del 2010, i arribats a aquest punt, caldrà equipar l’edifici, fet
que allargarà la seva estrena fins el curs 2010-2011.
El nou equipament educatiu es situarà en el terreny que l’Ajuntament de Cubelles va cedir
a l’efecte a la confluència dels carrers Clot del Bassó i Pompeu Fabra.
Degut a que el nou edifici del CEIP Mar i Cel estarà acabat al llarg del curs 2009 – 2010, el
Consistori haurà d’ampliar les instal·lacions provisionals que ocupa actualment l’escola Mar
i Cel, al carrer Pompeu Fabra, amb la ubicació d’un nou mòdul. També s’ampliarà la base de
formigó del SES Cubelles, que segueix en expansió i que el proper curs ja acollirà alumnes
de 1r i 2n d’ESO.
El CEIP Mar i Cel tindrà dues línies
Inicialment per problemes pressupostaris no podia executar-se l’escola de dos línies de
cop, però després de les converses mantingudes entre el Govern local i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat s’ha arribat a l’acord d’ampliar el pressupost amb una
segona fase destinada a crear la segona línia.
Tot i que l’edifici del CEIP Mar i Cel ja estava pensat per rebre dues línies, fins ara la Generalitat
no ha pressupostat la segona. El curs que ve, 2009-2010, s’afegirà un mòdul al conjunt actual
perquè es pugui absorbir aquesta segona línia inicialment no prevista en les necessitats de
l’equipament segons la Generalitat i es mantindrà aquesta estructura quan s’efectuï el trasllat
al nou equipament.

Terrenys de la futura escola

La piscina municipal
ha millorat les seves
instal·lacions
Els concessionaris han completat les obres iniciades la passada
temporada estival amb el pintat del paviment que envolta la
làmina d’aigua. A més, entre les novetats del servei d’enguany,
destaca la creació d’un abonament per als usuaris habituals.

Les bicicletes van passar sobre el nou pont

Més d’un miler de
bicicletes participen
en una lluïda
XXI Diada de la bici

Piscina municipal
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Balanç positiu de la 1a Setmana Jove
Entre el 27 de juny i el 4 de juliol es van celebrar cursos, tallers, concerts i activitats diverses
La regidoria d’Infància i Joventut ha qualificat “d’èxit” la
primera edició de la Setmana jove. La gran participació
que ha tingut la 1a Setmana Jove anima a l’Espai Jove a
seguir tirant-la endavant els propers anys.
Del 27 de juny al 4 de juliol va tenir lloc la 1a Setmana
jove, plena d’activitats per a joves. Els actes van arrancar
amb Raptats, una jornada dedicada a l’art de la música rap
i el hip-hop, el breakdance i el graffiti, que es va portar a
terme al Parc del Prat.
La música va centrar bona part dels actes del programa i
es va celebrar el Music-On Cubelles – 1a mostra de música
jove, entorn del rock local. Un total de 5 grups locals i
de la comarca, de components entre 14 i 16 anys, van
actuar al Parc del Prat el dia 2 de juliol. Els joves també van
participar als tornejos de tenis taula i de futbol Platja, i al
circuit d’scalextric. A més, es van realitzar a l’Espai Jove els
tallers DJ urntablism i Hip Hop, Master class de rima. Trucs
del MC o cantant de Rap i Sonorització i gravació per a grups
de música.

Un moment del concert Music-on

Batalles de rap

Exhibició de graffits

Hisenda segueix treballant per posar
els comptes municipals al dia
El Ple del mes de juny aprova la liquidació del 2008 i el compte general del 2007
El Consistori segueix amb el compromís d’actualitzar els comptes
municipals. Si en anteriors sessions s’havien anat liquidant els exercicis
pendents, en el Ple municipal ordinari corresponent al mes de juny
es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2008
i es va aprovar la liquidació del compte general de 2007. Així doncs,
el resultat pressupostari ajustat del 2008 ha estat de 2.185.795,96 €
i el romanent de tresoreria 6.922.274,79 €. D’altra banda, el compte
general de 2007 es va tancar amb 895.389,03 € de la liquidació del
pressupost i 8.410.013,28 de romanent de tresoreria.
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En el mateix Ple es va proposar la modificació del pressupost
2009 en les modalitats de crèdit i crèdits extraordinaris. Es tracta
d’incrementar determinades partides pressupostàries per fer front
a la tramitació de factures d’exercicis anteriors i altres despeses
previstes a l’exercici actual que no disposen de suficient consignació
pressupostària aplicant el romanent líquid de tresoreria.
Xavier Grau, regidor d’Hisenda, ha anunciat que “l’objectiu de l’àrea
és ara treballar en la previsió econòmica municipal de cara als
exercicis 2010 i 2011”.

Cubelles batega

Balanç positiu dels tallers de debat sobre el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Una setantena persones participen en representació d’entitats i a títol individual
Unes 70 persones van prendre part dels
tallers de participació per la revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
que es van celebrar el 26 i 27 de juny al Centre
Social de Cubelles. Des dels responsables
de la regidoria de Participació Ciutadana i
de l’OPIC han valorat aquest fet de forma
“molt positiva”, especialment perquè “és
la primera vegada que a Cubelles es fa un
procés de participació tan ambiciós”.
Els tallers es van obrir divendres 26 a la tarda,
amb la benvinguda a càrrec de l’Alcaldessa
del municipi, Maria Lluïsa Romero, i el
regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel López.
Seguidament la setantena de participants
es van dividir en grups heterogenis,
agrupant-se entre ciutadania, representants
d’entitats i associacions, sector econòmic,
professionals i gestors polítics. En acabar el
treball en grup, tothom es va tornar a reunir
a la sala d’exposicions del Centre Social per
presentar les conclusions a les es va arribar
en cada grup. Precisament, els monitors
van destacar el fet que les conclusions a les
que es van arribar en tots els grups eren
“coherents i majoritàriament coincidents”.
Malgrat la complexitat del procés de revisió
del planejament urbanístic, la ciutadania
s’ha interessat i ha entès que es tracta
d’un projecte de que afecta a tothom. Una
mostra d’aquest fet és l’èxit aconseguit
amb la convocatòria, ja que es van realitzar
85 inscripcions, de les quals finalment van
participar més de 70. És molt destacable

Grup de ciutadania

que aquestes inscripcions no només són
de representants de les entitats municipals,
sinó que també pertanyen als que es coneix
com ciutadania no organitzada, un sector al
que “costa molt arribar en els processos
participatius”. Des de l’organització també
es considera positiu el fet que als tallers
acudís gent representativa de tots els
sectors o perfils de la societat, la qual cosa
ha permès “tenir una diversitat de punts
de vista que ha enriquit molt el debat i la
reflexió col·lectiva”. Finalment, també és
destacable el compromís dels representants
polítics, que “han escoltat atentament la veu
de la població de Cubelles, han pres nota
i properament convocaran a la ciutadania
per explicar quines de les aportacions

s’incorporen a l’Avanç del POUM”.
El regidor de Participació Ciutadana,
Xavier Grau, ha destacat que amb aquests
tallers de debat, l’Ajuntament de Cubelles
“inicia una nova manera de treballar, que
passa per la col·laboració conjunta dels
representants polítics i la ciutadania”. Per
primera vegada es demana explícitament
l’opinió a la població per incorporar-la al
POUM i els polítics i la ciutadania s’asseuen
junts, en posició d’igualtat, per treballar en
benefici del poble amb l’objectiu de “sumar
entre tots i construir un futur millor”. Per
tant, a part de la vessant més pròpiament
de contingut, també és molt important la
tasca pedagògica i d’aprenentatge de la
participació.

Cubelles elaborarà el seu Pla d’Igualtat
El plà marcarà i prioritzarà les accions per generar canvis als rols de gènere
La regidoria de Polítiques d’Igualtat ha
rebut el suport tècnic de la Diputació de
Barcelona, a través de l’oficina de promoció
de polítiques d’igualtat dona – home, per a la
redacció del primer Pla d’Igualtat de Gènere
del municipi. L’organisme provincial es farà
càrrec del cost de la consultora externa que
ha de redactar, dins dels proper sis mesos,
el conjunt d’objectius i línies estratègiques
per incidir en les diferents dimensions de
desigualtat i responsabilitzarà a les diferents
àrees i regidories de l’Ajuntament, en un
període de temps concret.
Del pla sortirà la priorització d’accions que
han de servir de guia i unificaran el conjunt
d’activitats amb les que el Consistori busca
transformar i generar canvis en relació als

rols de gènere. El procés te dues fases.
Una primera que té a veure amb la fase
de diagnòstic, que inclou el taller anomenat
Per a dones, per conèixer les necessitats
i demandes de les dones. També hi haurà
una formació per a les persones amb
responsabilitat tècnica i, si cal una, sessió per
a persones amb responsabilitat política. En
aquestes sessions es parlarà de l’evolució de
les polítiques de gènere, dels àmbits de les
desigualtats, les metodologies d’intervenció
i es presentarà el pla d’actuació.
La segona fase té a veure amb el procés
d’elaboració del pla i contempla la creació
d’una comissió tècnica, amb l’objectiu
afavorir la interacció entre les àrees i
organismes autònoms de l’Ajuntament per

tal de promoure la seva participació en
el procés de diagnòstic i d’elaboració del
pla. Es treballarà en set línies estratègiques,
cadascuna de les qual identifica un seguit
d’objectius operatius que a la vegada
delimiten unes accions que es portaran a
terme durant el període de vigència del Pla
d’Igualtat
El Consistori es compromet que el pla,
que ha d’aprovar-se en sessió plenària,
sigui el punt de partida per altres accions
en matèria de promoció de la igualtat de
gènere. Un cop aprovat el Pla, la Diputació
fa un seguiment de les accions que porta a
terme el municipi.
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El veïnat ja gaudeix de la renovació
del carrer de Jacint Verdaguer
Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de rehabilitació del Nucli Antic
i s’ha adjudicat a SAMEX per 48.998,25 €
El passat 22 de juliol es van inaugurar les obres de remodelació del
carrer Jacint Verdaguer, una actuació que s’emmarca en el projecte
de rehabilitació del nucli antic. El carrer, que s’ha convertit en una
via de vianants i en la només es permet rodat per entrar i sortir als
garatges, enllaça el carrer Nou amb el de Sant Antoni i és conegut
popularment com el Camí de l’Arboç.
La festa inaugural va comptar amb la presència dels veïns i veïnes
de la zona, així com les autoritats municipals encapçalades per
l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero, i el regidor d’Obres i Serveis
Viaris, Joan Albet. Després de tallat la preceptiva cinta inaugural, els
tècnics municipals i els de l’empresa Samex van donar els principals
detalls de l’actuació.
Les obres van acabar a finals del mes de juny, un termini lleugerament
superior a l’establert inicialment. En les feines que ha executat Samex,
amb un pressupost de 48.998,25 €, han consistit en la substitució de
la canonada de l’aigua i la pavimentació amb formigó imprès.

Romero, Albet i Rodríguez Serra inauguren les obres

Asfaltat de l’accés a
Les Estoreres

La biblioteca ja té accés
inhalàmbric a internet

La regidoria d’Obres i Serveis Viaris ha asfaltat un tram de l’accés a
la urbanització Les Estoreres, amb un cost aproximat de 20.000 €.
Es tracta d’un acord amb els veïns per millorar els accessos al
sector. L’Ajuntament asfalta la part alta de l’accés, d’uns 500
metres, els veïns s’encarreguen de l’execució del tram fins a la
riera, d’una llargada similar.

La biblioteca municipal Mn. Joan Avinyó ja disposa d’accés inhlàmbric
gratuït a internet. Els usuaris que accedeixin a les instal·lacions
culturals amb ordinador portàtil podran navegar liurement
sol·licitant el codi d’accés al personal de l’equipament cultural.
El servei ha estat instal·lat pel departament d’informàtica de
l’Ajuntament de Cubelles,.

Obres de millora del ferm
a la C-31 entre Cubelles i
Sant Pere de Ribes
Hi haurà talls de circulació d’un dels dos
carrils entre les 22 h. i les 6 h., de dilluns a
divendres
Canal d’entrada i sortida d’embarcacions a la platja Llarga

La platja Llarga ja
disposa d’un canal
de navegació senyalitzat
per a embarcacions
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El Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, depenent del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha informat
a l’Ajuntament de Cubelles que fins el 15 d’octubre es porten a
terme tasques de reforçament del ferm de la C-31, entre Sant
Pere de Ribes i Cubelles.
Les restriccions consistiran en el tall d’un dels dos carrils de la
calçada en funció de les necessitats de l’obra, facilitant el trànsit
per l’altre carril lliure de la calçada. Les obres es duran a terme en
horari nocturn entre les 22 h i les 6 h del matí següent, de la nit
de diumenge a dilluns fins a la nit de dijous a divendres. Els caps
de setmana no es treballarà.

Cubelles batega

Exitosa estrena del primer
Festival de Música
El certamen tanca portes amb un notable èxit d’afluència als
concerts i de participació als tallers i activitats culturals
La primera edició del Festival de Música de Cubelles, que durant set dies ha estat el referent de l’oferta cultural del municipi, ha baixat el teló amb una sensació d’haver complert
les expectatives inicials. Malgrat tractar-se d’una aposta arriscada pel seu format, el públic
va respondre acudint als concerts celebrats a l’església de Santa Maria i a la plaça de la
Vila, i tant els tallers –corals i de percussió- com les activitats culturals van comptar amb
una bona assistència.
Músics de la talla d’Albert Guinovart, Salvador Brotons, el Conservatori d’Alacant Oscar
Esplá i els Spanish Brass Luur Metalls van fer delir a joves i grans gràcies a la diversificada
oferta de gèneres musicals, vistos sempre des d’una vessant lúdico-pedagògica. Tant el
públic més especialitzat com aquelles persones que no tenen un coneixement previ
de la música clàssica, de cambra o coral han valorat positivament la qualitat artística
del Festival. Fruit d’aquesta bona acollida, els concerts del cap de setmana van omplir
l’aforament disponible i l’afluència no va decaure en els recitals que tenien lloc entre
setmana, d’on tant el públic assistent com els propis músics en sortien plenament satisfets. En general, totes les actuacions han tingut un bon seguiment i els organitzadors es
mostren satisfets, tenint en compte que aquesta era la primera edició i que el festival ha
hagut de competir amb altres propostes musicals a la comarca.
Els tallers de cant coral i d’instruments de percussió també van tenir una molt bona acollida de nens i joves, i van culminar amb l’emotiu concert de cloenda del Festival., en què
els alumnes van demostrar haver aprofitat el temps en aquest curs intensiu. La majoria
dels alumnes provenien de Cubelles, tot i que les inscripcions també han comptat amb
una nodrida representació comarcal. Les activitats culturals també han estat un element
dinamitzador, ja que els debats i col·loquis han aportat molta llum sobre els aspectes
educatius de la música, un dels pals de paller d’un Festival caracteritzat per la seva vessant pedagògica a més de lúdica. També hi ha participat el Taller de Música Pizzicato, una
entitat capaç de mobilitzar durant tot l’any a més de 200 alumnes, i que garanteixen la
continuïtat del festival.
Des del Consistori es valora molt positivament el paper del Festival dins la vila ja que, segons l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero es volia que “el festival fos quelcom que quedés a
Cubelles i es convertís en un referent”. El director artístic, Edmon Colomer, es mostrava
molt satisfet de la primera experiència i espera consolidar el Festival com un acte que
situï Cubelles dins el panorama musical d’estiu.

L’ofrena floral i la hissada de la Senyera,
actes centrals de la Diada

Campanar l’11 de setembre

Els actes començaran a les 12 del migdia a la plaça de l’Església
La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra l’11 de setembre, mantindrà la
majoria dels actes protocol·laris dels darrers anys.
A les 12, a la plaça de l’Església, als peus del monument El geni i la força bruta, es farà la tradicional
ofrena floral d’entitats i partits polítics, la hissada de la Senyera fins dalt del campanar i el cant de
Els Segadors, l’himne nacional de Catalunya. En l’acte participarà el centenari Cor l’Espiga, que també
repetirà presència com en els darrers anys.
Les entitats interessades en participar de l’ofrena floral es poden dirigir a l’Ajuntament de Cubelles a partir
de l’1 de setembre, mitjançant el correu electrònic informa@cubelles.org o al telèfon 93 895 63 21.
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Entra en funcionament la unitat de bicicleta de la Policia Local
Està formada per quatre agents que patrullaran en dos torns de 9 a 20 h. per la zona marítima
Cubelles disposa d’una unitat de bicicleta de
la policia local, pensada per fer una tasca de
proximitat durant l’estiu.
El servei està destinat a la zona de mar des
de les 9 hores fins a les 20 hores, els set dies
de la setmana. Els agents treballen en dos
torns, amb dos efectius per torn, i ha tingut
una excel·lent acollida entre la ciutadania,
que veuen una proximitat amb la policia
local que fins ara no existia.
Amb aquest servei s’espera donar
compliment a una de les prioritats del
nou model de proximitat amb el veïnatge
i visitants al nostre municipi, el qual també
s’ha vist reforçat amb dos agents de barri
de forma permanent en la zona centre del
municipi.

Bicicletes que fa servir la Policia Local

La regidoria de Serveis a les persones rep 26.000 €
per ajudes a famílies amb necessitats socials bàsiques
El Consistori destinarà l’ajut a atendre més persones als serveis socials municipals
La Diputació de Barcelona ha concedit un
ajut de 26.844,51 € a la regidoria de Serveis
a les Persones de l’Ajuntament de Cubelles,
com a suport econòmic complementari
del programa d’urgència social per a l’any
2009. El programa té com a finalitat recolzar
als serveis social municipals en l’ajuda a les
famílies amb necessitats socials bàsiques.
Aquests són ajuts dirigits al pagament de
béns i serveis per part de l’Ajuntament per
necessitats puntuals i urgents. Principalment
es tracta del pagament de serveis

d’acolliment residencial d’urgència (amb
prioritat a les famílies amb menors) i dels
serveis de previsió de béns i serveis de
primera necessitat, les despeses de lloguer,
de subministrament bàsics (electricitat,
aigua i gas), d’alimentació i manutenció
general, inclosa les de la petita infància, i les
d’allotjament temporal en pensió, hostal o
similar. Entre les despeses de béns i serveis
de primera necessitat hi ha bancs d’aliments,
xec per la compra d’aliments, aliments, higiene
de la petita infància, finançament de places
d’escola bressol, menjador escolar, despeses

de llibres escolars, activitats extraescolar i de
lleure infantil i el finançament de compra de
serveis a domicili per a la cura de menors
i persones dependents sota la modalitat de
xec-servei.
L’organisme provincial, davant la crisis
econòmica, ha destinat un total de 6
milions d’euros entre tots els municipis de
la província de Barcelona, en base a una rati
poblacional segons el padró d’1 de gener de
2008. D’acord amb aquest criteri al nostre
municipi li pertoquen 26.844,51€.

El Consorci de Turisme et convida a descobrir el Garraf
L’organisme turístic que agrupa tots els municipis de la comarca ofereix dues propostes de visita
Durant tot aquest estiu es pot gaudir del programa de descoberta
del Garraf que a través de dues propostes ens aproparà a l’entorn
natural protegit del Garraf i ens mostrarà caves, vins i vinyes que ens
captivaran per la seva bellesa i personalitat.
La primera de les propostes porta per títol Els secrets del Parc del
Garraf i permet apropar-se a l’entorn natural protegit del Parc del
Garraf, tot descobrint el paisatge, flora i fauna més característics
d’aquest espai. Aquesta excursió es pot fer cada dijous al matí, des
del 25 de juny fins al 3 de setembre, des del Càmping Vilanova
Park (8:50 h), l’Oficina de Turisme de Vilanova i la Geltrú (9:10 h.)i
l’Oficina de Turisme de Sitges (9:30 h).
L’altre proposta, sota el nom Tast de vins de mar al Garraf, ens porta
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a fer un itinerari pel Garraf més vinícola. El guia especialitzat apropa
els visitants a la història del cultiu de la vinya i l’elaboració de vi a
la nostra comarca. La sortida té lloc cada divendres a la tarda, des
del 26 de juny fins al 4 de setembre, sortint des de l’Oficina de
Turisme de Sitges (15:55 h.), l’Oficina de Turisme de Vilanova i la
Geltrú (16:15 h.) i el Càmping Vilanova Park (16:35 h.)
Ambdues excursions es fan en català o castellà i anglès i tenen un
preu de 29 € (3 a 10 anys 21 €) i si es compren les dues excursions
hi ha un descompte de 3 € per persona i per a nens descompte
de 13 €. Les reserves es poden fer a Ocio Vital (tel. 933 317 909),
el Consorci de Turisme del Garraf (tel. 938 100 722), Oficina de
Turisme de Sitges, Oficina de Turisme de Vilanova i la Geltrú, Oficina
de Turisme de Sant Pere de Ribes.

Cubelles batega
Ajuntament i establiments recullen
els diplomes de qualitat turística SICTED
Onze establiments del municipi, entre públics i privats, han estat reconeguts
La Taula Qualitat del Garraf va lliurar el passat dia 2 de juliol la distinció
Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (SICTED) a onze
establiments de Cubelles, un premi que reconeix la feina feta per
promoure el turisme a la zona. L’acte de reconeixement va comptar amb
la presència de bona part dels guardonats i l’Alcaldessa de la vila, Maria
Lluïsa Romero. Entre els distingits es troben equipaments municipals
com la platja llarga, l’exposició permanent del pallasso Charlie Rivel i
l’Oficina de Turisme, així com diversos locals d’iniciativa privada.
Per a l’Ajuntament, els diplomes suposen un reconeixement de la
tasca a favor del turisme de qualitat. Els establiments guardonats amb
el diploma són el bar Mas Trader, Càmping la Rueda, restaurant la
Rueda, Aparthotel Mar Blava, Hotel Mas Trader, Restaurant Mas Trader,
Restaurant la Rueda.

Consum informa del
mercat elèctric
El departament de Consum, depenent de la regidoria de
Dinamització Econòmica i Comerç, informarà sobre les
implicacions de la liberalització del sector elèctric. La regidoria,
posarà èmfasi en les consultes relacionades amb aquesta nova
regulació, que va entrar en vigor l’1 de juliol.
Aquest nou model d’organització, que deriva de la normativa
comunitària, fa que desaparegui el sistema de tarifes regulades i
tots els usuaris d’electricitat passaran al mercat lliure. La normativa
elèctrica aplicable regularà conceptes com la tarifa d’últim recurs
(TUR) i l’aplicació de l’anomenat abonament social. La TUR
és el preu màxim i mínim establert per a l’administració per a
determinats consumidors que podran ser revistats per almenys
semestralment, mentre que l’abonament social és la possibilitat
a la que poden optar certes persones físiques acollits a la TUR
quan compleixin algunes condicions. Els consumidors podran
sol·licitar aquest abonament a l’empresa comercialitzadora del
subministrament d’energia elèctrica.
Els consumidors que tinguin contractada una potència superior a
10KW hauran de contractar el subministrament amb una empresa
comercialitzadora a un preu lliurement pactat. Els que tinguin fins
a 3KW i reuneixin una sèrie de condicions es beneficiaran de
l’abonament social, que garanteix la congelació de la tarifa durant
tres anys. Els que tinguin menys de 10KW, que són la majoria dels
consumidors domèstics, tenen l’opció de no prendre cap decisió,
i quedar-se a dependre d’una comercialitzadora del mateix grup
que ara li subministra, el qual li aplicarà automàticament la TUR
fixada pel Govern; buscar una comercialitzadora i una tarifa al
mercat lliure; o mantenir-se sota la TUR, però contractant-ne una
comercialitzadora d’últim recurs diferent a la que ara té.
El departament de Consum recomana als consumidors que
analitzin les diferents ofertes del mercat elèctric i contractin una
que s’adeqüi al seu consum; contractar empreses subministradores
que estiguin adherides a la Junta Arbitral de Consum, perquè
donen més garanties; guardar tota la documentació; i, en cas
de no estar d’acord amb la factura, pagar-la primer i després
reclamar per evitar talls de subministrament.

La representació cubellenca al SICTEC

Cubelles elabora una guia
sobre els Drets Humans
L’Ajuntament de Cubelles participa, juntament amb Sant Boi
de Llobregat i Santa Perpètua de la Mogoda, en un projecte per
elaborar una guia per als municipis signataris de la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Aquest és un
reconeixement a l’esforç en participació ciutadana fet pel municipi
en les dues darreres legislatures.
El projecte esdevé una eina d’innovació democràtica pionera i sense
precedents a nivell europeu. Consisteix en realitzar una prova pilot
per a l’elaboració d’una Agenda Local pels Drets Humans a cadascun
dels tres municipis seleccionats perquè, en un futur, serveixi de guia
o instrument metodològic per a la resta de municipis. Aquesta
permetrà conèixer el grau de compliment dels drets continguts
a la Carta Europea a través de les seves polítiques públiques. A
més, permetrà identificar els objectius futurs a assolir en aquesta
matèria a través d’un exercici de reflexió, planificació i avaluació.
L’Ajuntament espera rebre una subvenció de la Diputació d’uns
7.800 € per a l’elaboració de l’Agenda Local pels Drets Humans.
Noves subvencions
La Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció de 12.886 €
per a la II Jornada de Participació Ciutadana que aquest any anirà
dedicada als Drets Humans. D’altra banda, la Junta de Govern
Local va aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació i
l’Ajuntament en matèria de mediació pel que es rebran 6.000 €.

Adhesió a l’acord
econòmic del Garraf
Cubelles s’ha adherit a l’acord per al desenvolupament econòmic i
l’ocupació del Garraf. El pacte té com a objectiu potenciar un nou
model sostenible i competitiu que dinamitzi el territori i el mercat
de treball millorant la formació i el capital humà, fent créixer l’esperit
empresarial i projectant la comarca a l’exterior.
Per Maria Lluïsa Romero “de moment només hi ha l’acord i ara toca
definir el model preparant els plans estratègics”. Així mateix Romero
va proposar el procés participatiu del POUM a tall d’exemple. Un
procés que, un cop acabat, anirà dirigit a garantir la unitat econòmica
i social del Garraf.
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El pont del Foix posa fi als problemes
de comunicació de les dues lleres del riu
Una gran festa ciutadana va servir per inaugurar la nova infraestructura

Carme Sanmiguel, delegada del Govern, talla la cinta inaugural

Més de mig miler de veïns i veïnes van
celebrar el 19 de juny la inauguració del
pont del riu Foix. Amb la presència de la
delegada del Govern de la Generalitat,
Carme San Miguel, i les autoritats
municipals, al capdavant de les quals Maria
Lluïsa Romero, Alcaldessa, i el primer i
segon tinents d’Alcalde Joan Albet i Joan
Serra, van tallar la cinta que posa fi a una de
les grans reivindicacions de la ciutadania.
Maria Lluïsa Romero, Alcaldessa de
Cubelles va mostrar-se “molt satisfeta”,
alhora que assegurava que l’obertura del
nou pont “no té per què incrementar la
circulació”. L’obertura del pont va significar,
també, l’eliminació del baden que durant
anys ha servit perquè els vehicles travessin
el riu per l’avinguda Onze de Setembre.
Amb la seva retirada es recuperar l’estat
natural del riu Foix. La protecció de la
zona es completarà amb el Pla Especial de
la Desembocadura del riu Foix, que està
definint l’Ajuntament.
El procés de construcció del pont, el
projecte del qual es va aprovar inicialment
amb el suport unànime de totes les forces
polítiques, ha estat llarg i complex. Carme
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San Miguel, delegada del govern de la
Generalitat a la província de Barcelona, va
voler recordar el posicionament contrari
d’alguns grups ecologistes, preocupats per
l’efecte de les obres amb l’entorn natural,
però va remarcar la sensibilitat de la
Generalitat a l’hora de construir el pont. San
Miguel considera que el Govern autonòmic
ha fet un “treball fort i profund per escoltar
tant la necessitat de l’Ajuntament com
dels grups ecologistes per no malmetre el
territori” i va recordar que per acomplir
aquest doble objectiu “s’ha contractat una
empresa mediambiental que ha protegit
tot extremadament, tenint en compte les
demandes raonades d’aquests grups”. Per a
la delegada “s’ha aconseguit tot: el pas i no
malmetre l’entorn”.
Finalment, respecte a l’entorn natural,
el primer tinent d’Alcalde i el regidor
d’Urbanisme, Joan Albet i Miguel Àngel
López, respectivament, van referir-se a
l’entorn natural i la seva recuperació com
un aspecte clau per al Govern municipal.
“Serà un espai perquè el poble pugui
gaudir”, assegura Albet, qui anuncia que
“volem generar aquest eix que arribarà,

en la primera fase fins a la carretera, però
després consolidar l’anella verda des de la
desembocadura del riu al pantà del Foix”.
Aquest objectiu “respon a la voluntat de
recuperar el medi ambient i posar-lo a
disposició dels veïns”.
El projecte del pont del riu Foix es va
aprovar per unanimitat el 19 de setembre
de 2005, tot i que després es va trencar
aquesta unitat. La infraestructura es va
adjudicar a Excover el mes de juny de 2008,
per poc més d’1,2 milions d’€, i ha comptat
amb el control ambiental de l’empresa
Tecnoamiente. El pont, que uneix les
dues lleres del riu a l’alçada dels carrers
Lleida i Pompeu Fabra, té una amplada de
12 metres, amb dos carrils de circulació,
dues voreres i un carril bici –gràcies a les
aportacions ciutadanes- i una llargada de
prop de 70 metres. És de baixa alçada per
tal de minimitzar l’efecte amb el paisatge
de la desembocadura del riu.
En el seu finançament, l’Ajuntament de
Cubelles ha comptat amb una subvenció
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) i fonts municipals.

Cubelles batega
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Plens municipals
Ple ordinari del 15 de juny 2009
DONAR COMPTE
Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 431/2009 al 547/2009.
Temes de personal.
Liquidació del pressupost de l’exercici 2008.
APROVATS
Compte General del 2007. Aprovat per 11 vots
a favor (4 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 1 d’ICb
i 1 d’EC-FIC) 4 vots en contra (4 d’ICV) i 2
abstencions (2 del PPC).
Modificació del pressupost per a l’exercici 2009,
expedient 2222/12/09, modalitats suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris. Aprovat per 9 vots
a favor (4 del PSC, 4 de CiU i 1 d’ERC) 7 vots
en contra (4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’EC-FIC) i 1
abstenció (1 d’ICb).
Text refós de la modificació puntual núm.
01/2008 del Pla General d’Ordenació Municipal
de Cubelles. Aprovat per 12 vots a favor (4 del
PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 2 del PPC i 1 d’ICb) i 5
abstencions (4 d’ICV i 1 d’EC-FIC).
Modificació puntual de l’ordenança reguladora

de la intervenció integral de l’Administració
Ambiental. Aprovat per 15 vots a favor (4 del
PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 4 d’ICV i 2 del PPC) i 2
abstencions (1 d’ICb i 1 d’EC-FIC)..

Ple ordinari del 20 de juliol 2009-07-21
DONAR COMPTE
Informacions de presidència
Decrets d’Alcaldia del 548/2009 al 686/2009.
Temes de personal.
APROVATS
Signatura del conveni amb la Mancomunitat
Penedès-Garraf per tal d’establir dret a reserva de
cabal d’aigua provinent de la xarxa Ter-Llobregat.
Aprovat per 10 vots a favor (4 del PSC, 4 de CiU,
1 d’ERC i 1 d’EC-FIC) i 7 abstencions (4 d’ICV, 2
del PPC i 1 d’ICb).
Conveni amb Aigües Ter-Llobregat per a
l’establiment del servei d’abastament d’aigua
en alta aplicables a Cubelles a partir del punt
d’abastament núm. 169. Aprovat per 10 vots a
favor (4 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC i 1 d’EC-FIC)

i 7 abstencions (4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb).
Desestimació del recurs de reposició formulat
pel Sr. Juan Alba Montané en relació a l’acord
de Ple de 20 d’abril de 2009 de resolució de
procediment sancionador urbanístic (Exp.
6.12.1.51/2008). Aprovat per 12 vots a favor (4
del PSC, 1 d’ERC, 4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb) i
4 abstencions (3 de CiU i 1 d’EC-FIC).
Modificació de la relació de llocs de treball per a
l’any 2009. Aprovat per 9 vots a favor (4 del PSC,
4 de CiU i 1 d’ERC) 1 vot en contra (1 d’EC-FIC)
i 7 abstencions (4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb).
Designació de les dues festes locals per a l’any
2010. Aprovat per unanimitat.
Denominació oficial del SES Cubelles II. Aprovat
per 16 vots a favor (4 del PSC, 4 de CiU, 1
d’ERC, 4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb) i 1 abstenció
(1 d’EC-FIC).
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 27
reguladora de la taxa per assistència i estada
en llars municipals d’infants. Aprovades les dues
esmenes proposades per unanimitat i aprovat el
punt per 11 vots a favor (4 del PSC, 4 de CiU, 1
d’ERC i 2 del PPC) 4 vots en contra (4 d’ICV) i
2 abstencions(1 d’ICb i 1 d’EC-FIC).

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local ordinària del
12/05/09
DONAR COMPTE
Sentència núm. 84/2009 de data 12 de març,
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona recaiguda en el recurs 490/2007 Secció
2C Procediment Abreujat contra el Decret de
l’Alcaldia núm. 132/2007, de 26 de març, pel
qual es desestima la reclamació patrimonial pels
danys soferts en accident de trànsit el dia 10 de
setembre de 2006.
Adopció del Decret de l’Alcaldia 386/2009
mitjançant els quals s’incoen els corresponents
expedients de Contractació.
APROVATS
Acta de la sessió ordinària de data 28 d’abril de 2009.
Ratificar la incorporació de la zona Mas Trader
II de Cubelles a la concessió administrativa de
servei de gestiópúblic per al subministrament
d’aigua potable domiciliaria subscrit amb
l’empresa SOREA, SA amb aplicació de les tarifes
i condicions vigents a la resta del municipi de
conformitat al contracte administratiu.
Contracte menor de serveis, ambl’empresa
ROCA GÓMEZ, S.L., per al servei de neteja
d’abocadors incontrolats de residus varis i de
residus vegetals en diferents punts del municipi
de Cubelles per un import de 3.886,00€.
Ampliació 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 disposant la despesa addicional a
l’esmentat conveni de 2.093,20 €/anuals.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques, de l’adjudicació
per procediment obert, tramitació ordinària
del contracte per a la prestació del servei de
cementiri de Cubelles.
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Pròrroga del contracte administratiu de serveis
per a la neteja de platges del municipi de Cubelles
(des del 25 de juny de 2009 fins el 24 de juny de
2010) amb la despesa de 120.600,38€.
Contracte menor de serveis, amb SERVEIS
MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNEA
S.L., pel manteniment integral dels serveis de
dutxes, rentapeus i fonts d’aigua de les platges
del municipi de Cubelles per un import de
15.305,04 €.
Contracte menor de serveis, amb l’empresa
SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA
MEDITERRÀNEA S.L., pels treballs d’instal·lació
i manteniment anual dels serveis d’accessibilitat
(passarel·les) de les platges del municipi de
Cubelles; per un import de 15.080,00 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA
MEDITERRÀNEA S.L., pel servei d’abalisament
de les platges de Cubelles per a la temporada
2009; per un import de 14.964,00 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA
MEDITERRÀNIA, S.L. (SEMAC) per a la
instal·lació de serveis mínims (mobiliari, dutxes
i passarel·les) a les platges de Cubelles; per un
import de 4.900,00 €.
Adjudicació definitiva del contracte de serveis
per a la redacció del Pla Especial de Protecció
de la desembocadura del riu Foix des de la C-31
fins al mar al municipi de Cubelles a favor del Sr.
Ignasi García Pastor, per import de 41.064,00 €.
Adjudicació definitiva del contracte de serveis
per a la redacció del Pla Parcial de legalització del
Sector Les Estoreres a favor de l’empresa PERE
SERRA ARQUITECTURA S.L.P., per import de
44.752,27 €.
Despesa de 4.160,00 € en concepte de subvenció
al Cor l’Espiga
Aportacions a la Mancomunitat Intermunicipal
Penedès - Garraf, corresponents a l’exercici
2009 per un import total de 648.409,00€, i en
relació als serveis de recollida de brossa i gestió
de la deixalleria, 870.752,34€.

Contracte menor d’obres amb l’empresa SAMEX,
S.L., per a l’execució de les obres d’urbanització
del tram no executat del carrer Gallifa, comprés
entre el carrer La Creu i el carrer Sumella de
Cubelles per import de 21.816,70 €.
Desestimar una sèrie de sol·licituds d’exempció
del pagament de la taxa d’escombraries, pels
motius exposats, de conformitat amb l’informe
jurídic núm. 01/09-r-urb de la Tècnica de
l’Administració Especial d’urbanisme municipal.
Nomenar com a membres de la Direcció
Facultativa de les obres de reurbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer així com
Coordinadors de Seguretat i Salut de les Obres,
amb les facultats que el mateix ROAS preveu, els
tècnics municipals especificats a l’expedient.

Junta de Govern Local extraordinària i
urgent de 15/05/09
APROVATS
Adquisició directa de part de la finca R-10
del Pla Parcial dels sectors Bardají-Vilanova de
Cubelles, del qual és copropietari l’Ajuntament
de Cubelles, mitjançant procediment negociat
sense publicitat per import de 511.287 €
corresponents al 52,71% de la taxació pericial
de la totalitat de la finca.
Alienar mitjançant procediment obert tràmit
urgent, el bé patrimonial que s’especifica a la
clàusula 1 del Plec de Clàusules Econòmiques
Administratives de la parcel·la K situada entre l’Av.
Onze de Setembre, carrer Rafael de Casanova i
carrer Pau Claris del sector residencial Les Salines
i aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques
Administratives Particulars.
Continuïtat de l’empresa LA HISPANO DE
FUENTES EN SEGURES S.A. per la prestació
del servei públic de transport urbà municipal
de viatgers de Cubelles mentre no es finalitzi el
procediment per a l’adjudicació de la prestació
del públic de transport urbà municipal de viatgers
de Cubelles per import de 56.125,15€.

Acords de la Junta de Govern Local
Contracte menor de serveis amb l’empresa
HOSTAL CAN GATELL, S.C.P. per a l’allotjament
de 70 persones els dies 16 i 17 de juliol de
2009, en motiu del concert de l’Orquestra
del Conservatori d’Alacant per import de
4.119,50€.
Contracte menor de serveis amb l’empresa SB
MANEGEMENT, C.B. per a la realització d’un
concert del grup Spanish Brass Luur Metalls pel
festival de música de Cubelles el dia 19 de juliol
de 2009 per import de 4.040,00€.
Contracte menor de serveis, per contractar a la
Sra. Maria Josep Riba Huguet per a la realització
del concert de l’Orquestra de Cambra del
Garraf el dia 21 de juliol de 2009 per import de
12.180,00 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
CÀTERING CAL BLAY, S.L. el servei de càtering
pel Dinar de la Gent Gran 2009, del 31 de maig
de 2009 per import de 18.023,50 €.

Junta de Govern Local ordinària del
26/05/09
APROVATS
Acta de la sessió extraordinària i urgent de la
Junta de Govern Local de data 15 maig de 2009.
Convocatòria de proves selectives per concursoposició lliure d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de
Joventut del grup C1.
Convocatòria de proves selectives per concursoposició lliure d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar
Redactor/a d’emissora de la Ràdio Municipal del
grup C1.
Ratificar la proposta del jurat d’atorgar el primer i
segon premi en el Concurs de Pintura Ràpida 2009.
Pla
Supramunicipal
de
Prevenció
de
Drogodependències de Canyelles, Cubelles i
Olivella i el Pla d’actuació 2009.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
ARTE Y CALLE PRODUCCIONES S.L. per la
contractació de l’actuació del grup de rock Obus,
pel dia 8 d’agost de 2009, amb motiu del Cubelles
Rock City 2009 per import de 9.280,00 €.
Acceptar el protocol d’adhesió al Programa
d’Informació i Dinamització als Centres de
Secundària (PIDCES), organitzat per la Diputació
de Barcelona, que s’adjunta com a annex al
present acord formant-ne part a tots els efectes.
Ratificar la proposta del jurat d’atorgar la Beca
d’Investigació Local 2009 a Jordi Ramos Ruíz “El
Patrimoni de la Guerra Civil a Cubelles (19361939) per import de 2.000€ subjectes a impostos.
Conveni de col·laboració entre el CPNL i
l’Ajuntament de Cubelles per a l’organització de
cursos de català per a adults Intermedi 2 i Bàsic
2, per import de 3.184,00€.
Contracte d’obres per a l’arranjament de la façana
de l’edifici del Bar Restaurant del Poliesportiu
Municipal de Cubelles, a l’empresa Reformes Saó
S.L. per import de 90.291,09 €.
Pròrroga del contracte administratiu de serveis
de salvament a les platges del municipi de
Cubelles, d’acord al que estableix la clàusula sis
del Plec de Clàusules Administratives Particulars
per import de 90.055,80 €.
Modificació 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, a favor
de l’empresa HIDROCANAL S.A. per import
addicional de 40.970,16€.

Junta de Govern Local del 9/06/09

APROVATS
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 26 maig de 2009.
Nomenar al Sr. Juan Liñan Medina personal
funcionari de carrera d’aquest Ajuntament,
de l’escala d’administració especial, subescala
serveis especial, categoria sots inspector del
grup de classificació C1, de la Policia Local de
Cubelles, com a Interlocutor amb el Govern de
la Generalitat de Catalunya, per a la realització de
tots aquells tràmits, estudis i treballs necessaris
que requereixi la elaboració del Pla Territorial i
la Coordinació de la Protecció Civil al Municipi
de Cubelles.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
ESPONSORITZACIÓ
I
COMUNICACIÓ
INTEGRAL, S.L. per a l’assessorament,
implementació, desenvolupament i direcció dels
actes de la Festa de la Verema 2009 per import
de 3.480,00 €.
Despesa de l’aportació corresponent a l’any
2009 del Consorci de Turisme del Garraf, per un
import de 4.720 €.
Despesa de 15.500,00 € en concepte de subvenció
a l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles.
Preu públic de 15 € per a la venda del llibre
“ELS ANYS DE LA POSTGUERRA I L’AUGE
TURÍSTIC A CUBELLES (1939-1970)” proposat
per la Regidoria de Promoció Cultural i incloure
el preu públic de la Regidoria de promoció
cultural a l’annex de l’Ordenança Fiscal núm
28, reguladora de la reglamentació general dels
Preus públics.
Preus públics de 10 € mensuals per participar
als cursos organitzats per la Regidoria d’Infància i
Joventut i incloure el preus públic de la Regidoria
d’Infància i Joventut a l’annex de l’Ordenança
Fiscal núm 28, reguladora de la reglamentació
general dels Preus públics.
Acceptar el crèdit concedit per la Diputació de
Barcelona en data 14/05/09, amb les condicions
assenyalades i el conveni que el regula.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa APLICACIONES ELECTRÓNICAS
QUASAR, S.A. per a l’adquisició i instal·lació
d’una taula professional per a Ràdio Cubelles per
import de 3.501,46 €.
Ratificar la proposta de la Comissió dels 25 anys
de Ràdio Cubelles d’atorgar la beca d’investigació
“Ràdio Cubelles. 25 anys de l’emissora municipal
degana del Garraf ” per valor de 2.000 € i
publicar el treball realitzat per la Sra. Núria Fonoll
i Carbonell.
Ratificar, en tots els seus termes, la proposta de
resolució formulada per l’instructor del present
expedient sancionador en data 20 d’abril de 2009
i imposar a ETS GRUPO TITAN, SA AMB CIF
A-43.089.085 UNA MULTA DE 6.010,12 €, en
aplicació del que disposa l’article 52 de la LIIA i 146.1
i 149.2 de l’ORIAM, com a responsable, de la comissió
d’una infracció administrativa que contravenen les
obligacions establertes a la LIIA, consistent en exercir
una activitat de magatzem de grues i oficina sense
cap tipus de llicència o permís.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
BERNAT CASSO SAMSÓ DISSENY GRÀFIC
per la contractació del servei de disseny de la
imatge gràfica i la producció dels elements dels
tallers d’estiu i del Festival de Música de Cubelles
per import de 12.046,17 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
ESPONSORITZACIÓ
I
COMUNICACIÓ
INTEGRAL S.L. (TRES60) per l’organització de la
XXI Festa de la Bicicleta i suport a l’organització
del 8è Dia de l’Esport per import de 6.525,58 €.
Adjudicació definitiva del contracte d’obres
per a l’arranjament de la façana de l’edifici del
Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal de
Cubelles a favor de l’empresa Reformes Saó S.L.
per import de 90.291,09 €.

Adjudicació provisional del contracte de
serveis per a la prevenció tècnica i vigilància
de la salut (amb reconeixements mèdics) per a
l’Ajuntament de Cubelles, a favor de l’empresa
MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U
per import de 10.208,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa FATSINI, S.L. per al lloguer, muntatge
i desmuntatge d’una carpa a la plaça del Mercat
i d’una coberta per l’escenari a la plaça del Mar
per a la Festa Major de Cubelles 2009, del dia 10
al 17 d’agost per import de 16.124,00 €.

Junta de Govern Local 22/06/09
DONAR COMPTE
Decret d’Alcaldia núm 510/2009 d’1 de
juny, respecte del recurs ordinari 234/2009
procediment abreujat interposat davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona
contra la sanció de trànsit del 10/04/08 recaiguda
en l’expedient sancionador 08/000160.
Resolució de l’expedient disciplinari instruït per
Decret d’Alcaldia núm 279/2009.
Decrets d’Alcaldia mitjançant els quals s’incoen
els expedients de contractació..
APROVATS
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 9 de juny de 2009.
Rectificació de l’errada material de la JGL de
26/05/09 relativa a l’aprovació de la modificació
del contracte d’obres per a l’execució del
projecte de portada d’aigües des del dipòsit de
Corral d’en Cona fins als dipòsits existents a Mas
Trader II amb l’empresa HIDROCANAL, S.L.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
SERVEIS GRÀFICS LITOCROM PREIMPRESSIÓ
S.C.P. per l’edició de 640 llibres del treball
guanyador de la beca d’investigació local 2007
“Els anys de la postguerra i l’auge turístic a
Cubelles” per import de 9.352,72 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
GRÀFIQUES VILANOVA 2006 S.C.P. per la
contractació del servei de disseny, maquetació i
impressió de 1.000 programes de les Festes de
Mas Trader 2009 per import de 3.422,00 €.
Aprovar les normes de competició del IV
Campionat de Playstation 2 Pro Evolution
Soccer i la despesa de 320,00 € per als premis
del campionat.
Adjudicació provisional del contracte pel
servei de consergeria, manteniment i neteja
de les instal·lacions esportives municipals del
Poliesportiu i del camp de futbol municipal “Josep
Pons i Ventura” de Cubelles amb l’empresa Safis
Sports S.L. per import de 390.400,00 €.
Certificació núm. 1 de les obres per a la
renovació integral de l’enllumenant de Mas
Trader, sector I presentada per SECE SA per
import de 147.294,41€.
Certificació núm. 1 per l’execució del projecte
bàsic i executiu per a l’ampliació de la xarxa de
clavegueram municipal entre la C-31 i l’estació
de bombament “Principal Cubelles” presentada
per Hidrocanal , S.L. per import de 241.507,17€.
Certificació núm.3 i última 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 (Fasse I),
presentada per Hidrocanal, S.L. per import de
176.683,80 €.
Certificació núm. 1 de les obres d’execució del
projecte d’adequació de diferents espais verds del
municipi de Cubelles presentada per FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS SA,
per import de 26.181,46 €.
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Opinió dels grups municipals
CENSURA EN LES EMISSIONS DE RÀDIO ALS PLENS MUNICIPALS
En el Ple ordinari del mes de juny de 2009, a
Cubelles vam tornar als anys franquistes quan
en les cadenes públiques censuraven tot aquell
contingut que no “interessava” extrapolar a la opinió pública.
Durant la celebració del Ple ordinari corresponent al mes de juny, i més
concretament en el punt de l’ordre del dia que refereix a precs i preguntes,
el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds vam manifestar un prec a
l’equip de govern davant la problemàtica ocasionada a un comerç del passeig
marítim, al qual l’ajuntament ha tapat la vista a la platja en instal·lar un mòdul de
socorrisme just davant d’ aquest bar que només disposa de 2 mesos i escaig de
temporada turística estival per fer que el seu negoci prosperi.
Aquest mòdul, que podria perfectament haver estat col·locat en altre lloc de
la platja que no afecti a cap comerciant, va ser motiu de discussió, durant bona
part del punt, entre el govern i l’oposició, unida en aquest conflicte.
Totes aquelles persones que no van assistir “in situ” a la sala de Plens, van
poder seguir amb perfecció a través de l’ emissora local Ràdio Cubelles, com
és habitual, tot el plenari, excepte en el moment que l’alcaldessa atorga la
paraula a la propietària del bar afectat que es trobava a la sala.
Mentre aquesta senyora exposava el seu problema, el so de la ràdio local
desapareixia, i es tornava a reproduir quan la paraula la prenia algun regidor/a,
deixant als/les receptors/es que escoltaven la ràdio des de els seus domicilis
“a fosques” sobre el que estava passant.
Al comentar al govern, des d’ ICV, que s’estaven rebent missatges de mòbil

alertant del tall de l’emissió, el regidor de comunicació i participació ciutadana,
Sr. Grau va indignar-se al·legant que, mai no s’havia tallat la connexió de Ràdio
Cubelles en un ple municipal i que si de cas s’havia fet un silenci mentre es
passava el micròfon a la persona del públic. La ràdio va ser tallada durant
diverses intervencions d’aquesta senyora excepte un cop, que potser
desconeixia el sr. Regidor, durant el qual mentre parlava la propietària del bar
“La Lluna” de Cubelles, un presentador de la ràdio local anava informant a
través dels micròfons que la sra. en qüestió estava intervenint en el plenari, per
tant no s’escoltava a la interlocutora sinó al locutor de l’emissora cubellenca.
A partir de les paraules del sr. Grau i en veure que la gent des de les seves cases
es queixava de la censura i, volem suposar, després de fer un senyal als tècnics de
la ràdio, les persones que escoltaven a través de les ones, ja van poder gaudir en
directe de les paraules de la sra. del públic.
Per tant això només ens deixa un lectura clara. Primer: el sr. Grau ens va intentar
“colar” una mentida. Segon: Si els cubellencs i cubellenques no s’arriben a queixar,
no aconsegueixen sentir el que deia la propietària del comerç del passeig marítim.
Tercer: A Cubelles el que no interessa que se sàpiga, s’intenta amagar i Quart:
La Participació Ciutadana a Cubelles, no és més que una “paparruchada” que
s’amaga al darrera d’un Reglament irreal i inservible.
En resum, que a Cubelles la democràcia porta una disfressa molt propera a la
que es portava abans de l’any 1975, una disfressa de censura que veta i amaga
els interessos que no interessa que s’estenguin, per emular el que un polític
estatal de la legislatura passada solia comentar “CUBELLES VA BIEN” !!!

FETS !
El PSC ha sortit al carrer per donar a conèixer la seva tasca, amb
el que ha estat denominat com “Dissabte roig” (18-07-09).
A 222 municipis i amb 315 taules muntades als carrers, han participat tots
els consellers i conselleres, tots els diputats i diputades al Parlament i al
Congrés, tots els senadors, i els alcaldes i alcaldesses socialistes més destacats;
com també persones que s’han interessat per la tasca que dia rere dia es
desenvolupa. 5.000 militants del PSC han participat a la iniciativa.
A la jornada s’han repartit a tota Catalunya 125.000 exemplars de cadascun
dels dos fulletons que s’havien elaborat, explicant als ciutadans i ciutadanes
la gestió realitzada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i oferint els
detalls sobre el nou model de finançament.
El resultat, a més d’informar, ha estat aconseguir 20.000 simpatitzants nous
durant aquesta jornada.
A Cubelles ho varem fer el divendres 17 de juliol, a la plaça del Mercat, amb
una bona acollida per part dels vilatans i vilatanes, on des d’aquestes línies,
volem expressar la nostra gratitud.
Estem convençuts que el tema del fiançament, per molts, podrà arribar a ser
avorrit de tant que es parla, bé o malament. Es dirà que és un tema massa
polititzat, però volem fer una reflexió: La política per poder desenvolupar-se

requereix finançament. No es por donar sanitat, educació, benestar social,
infraestructures, treball,.. sense diners.
A Cubelles, tot i que no sigui perceptible per molts, un bon numero
d’actuacions venen frenades per manca de diners públics, com per exemple
la impossibilitat de fer el pavelló cobert de l’escola Charlie Rivel, i d’altres.
Per tant el tema ens afecta molt i de manera directa.
Per posar un exemple, de la importància del finançament per Catalunya,
dir que els diners suplementaris pactats entre CiU i el PP l’any 2002 van
suposar 251 milions €; amb el nou finançament al 2012 suposaran 3.800
milions (quinze vegades més). Dir, per part d’algunes formacions politiques,
que no és bo, es fa difícil de defensar.
Ha costat, cal tenir en compte que no ha estat fàcil. Són molts els interessos,
tant politics com econòmics, que s’han hagut de superar, però finalment
Catalunya rebrà un finançament just que la farà sostenible financerament.
Per fi “la Gallineta” podrà, tot i sent solidaria, gaudir del seu treball per cobrir
les seves necessitats més bàsiques.
La tasca de l’Agrupació del PSC de Cubelles és treballar perquè aquesta
millora significativa es faci palesa també a Cubelles, en àrees com ara la
sanitat, l’educació, les comunicacions per carretera, o les rodalies, per posar
quatre exemples.

LA VALENTIA DE DIR NO
“Tingues la valentia de dir no. Tingues la valentia d’afrontar la veritat. Fes el
correcte perquè és correcte”. William Clement Stone, el filantrop nord-americà
que va escriure aquesta frase, no va conèixer el llarg i tortuós camí que ha portat
el tripartit català per acceptar l’acord de finançament que li ha plantejat el Govern Espanyol. Tot
i amb això, el president José Montilla, el conseller Antoni Castells, i el president d’esquerra , Joan
Puigcercós, haurien fet bé de conèixer aquesta cita. I aplicar-la. Perquè el pa d’avui pot ser que se’l
mengin ells, però la gana de demà serà per a tothom.
L’acord al qual suposadament es va arribar in extremis entre Esquerra i els socialistes no s’ajusta a
l’estatut ni en la xifra, ni en el model, ni en els terminis. Un país que l’any 2005 va patir un dèficit
fiscal de 16.735 milions d’euros no s’ho pot permetre. La veritat és que encara desconeixem les
xifres de l’acord, perquè els 3.855 milions d’euros que s’esgrimeixen com el gran argument de
venda d’aquest pacte no els ha confirmat ningú del Govern espanyol. Deu haver estat un pacte
a soles.
Però és que, a més, queda molt per sota de la xifra que permet l’estatut. N’hi ha prou amb els
pressupostos aprovats pel tripartit al Parlament, una calculadora i el text de l’estatut, amb la seva
cistella d’impostos (50%de IRPF, 50% de l’IVA, i 58% dels impostos especials), perquè la xifra millori
molt notablement: 5.630 milions d’euros. Perquè hauríem de renunciar al que ens atorga una llei
que, per una vegada ens beneficia? Com és possible que haguem de tornar una part d’aquesta
cistella d’impostos, amb un dèficit fiscal tan monstruós com el que patim?
No es compleix el model: el 50% dels articles de l’estatut que es refereixen al finançament queden
incomplerts. Han desaparegut la bilateralitat, el rendiment complet de la cistella d’impostos, el tenir
en compte l’esforç fiscal més gran que fa Catalunya; no es recull cap de les variables establertes
per rectificar el criteri de població (costos diferencials, dimensió dels nuclis urbans, població en
situació d’exclusió.); i a més es rebutja explícitament la immigració com a factor de ponderació. En
cap cas es compleix el principi d’ordinalitat, és a dir, que una vegada feta l’aportació a la solidaritat,
Catalunya no perdi posicions en la classificació de recursos per càpita de les autonomies.
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El tripartit assegura (sense cap altra confirmació) que Catalunya se situarà en el 105%, però
per complir el principi s’hauria de situar en el 117%. Ha desaparegut, en fi, qualsevol menció al
consorci que havia d’unir les agències tributàries catalana i espanyola, amb ànim i intenció de tenir
algun dia un organisme únic sota el control de la Generalitat, perquè sigui Catalunya la que recapti
i gestioni els seus impostos. I també ha caigut la única aportació positiva del document Solbes, el
compromís per crear un grup de treball per estudiar que la Generalitat pugui establir l’IVA en fase
minorista que podria convertir-se en un eficaç instrument polític.
Un altre incompliment flagrant és el calendari. El nou finançament s’hauria de haver posat en
marxa fa gairebé un any, el 9 de agost de 2008. Ara, a més, és el propi Govern de la Generalitat el
que accepta que es vulneri la llei i que es prorrogui un any més el ple rendiment del sistema. És
inacceptable presumir d’un acord que incompleix fins i tot les premisses més senzilles.
En un atac de sinceritat, la ministra Salgado va reconèixer que entre la seva proposta i la del
seu predecessor, Solbes, les diferències són mínimes. El tripartit exhibeix ara com un trofeu
el que al desembre li semblava inacceptable. És incomprensible que Esquerra, que va rebutjar
l’estatut perquè el capítol de finançament li semblava insuficient, accepti ara un acord en aquestes
condicions.
Tal com estan les coses CiU tindrà la valentia de fer el que és correcte perquè és correcte. La vam
tenir per dir que sí a la llei d’educació, encara que el tripartit estigués dividit.També per dir que no
a la llei de la dependència, encara que ens quedéssim sols. Si acceptéssim aquest pacte, Catalunya
quedaria hipotecada per exigir el que li correspon, el que els catalans van aprovar en referèndum.
Aquestes persones es mereixen respecte. És de llei complir els pactes des del principi fins al final.
Així treballem per set milions i mig de persones que viuen al nostre país. Aquesta és la veritat que
el tripartit sembla tenir por d’acceptar. I per tot això no tindrem cap por a dir que no.
Article publicat per Artur Mas, president de CiU a El Periódico de Catalunya el 14 de juliol de 2009

Opinió dels grups municipals
¡¡¡ FINANCIACION, FIN DE LA ACCIÓN¡¡¡
Estos días, encarrilados por las proclamas victoriosas
de los medios de comunicación próximos al
Gobierno, son muchos los que se jactan de haber
conseguido un buen acuerdo en materia de financiación para el Gobierno, que
supondrá teóricamente para Cataluña la adquisición de un plus económico.
Sin embargo, tampoco se le escapa a casi nadie que dicho acuerdo es más
un nuevo fuego de artificio del Gobierno de ZP que una buena noticia
realmente para los ciudadanos catalanes. ZP no daba con la salida en materia
de financiación, acuerdo demorado muchos meses por el conflicto que iba a
suponer para el Gobierno central tener que plasmar en números un acuerdo
que dejara contentas a todas las Autonomías. A ello se unía el más que evidente
descenso progresivo del Populismo de ZP en Cataluña, donde, tras un inicio
de encantamiento ciudadano motivado por un aparente catalanismo del
monclovita, pronto quedó desenmascarado por una política harto deficitaria
en inversiones con respecto a tierras catalanas. Por cierto, en materia de
inversiones en Cataluña, tal como han reconocido muchos convergentes y
certifican los datos, el mayor esfuerzo, con mucha diferencia, hasta el día de hoy,
fue el realizado por el “denigrado” Aznar.
Así las cosas, ¿qué hay detrás de este acuerdo en materia de financiación?.
Pues un intento del Sr. ZP de buen marketing al vender unos buenos datos
de transferencias económicas a Cataluña, bien aderezados con las proclamas
victoriosas de algunos amigos afines en el populismo, y con todo ello pretender
volver a embelesar y encantar a una ciudadanía catalana frustrada de su palabrería

y apática cuando no opaca con sus falsas promesas y ofertas del mes.
¿Saben lo peor, lo verdaderamente malo?. Primero, el Gobierno central queda
absolutamente endeudado, aumenta su déficit, disminuye su caja, y ello lo
vamos a pagar todos los ciudadanos y los hijos de los ciudadanos durante largo
tiempo.
Segundo, y hablando concretamente de nuestra Autonomía, que se meta más
dinero en semejante despilfarrada caja no asegura ni mucho menos que ni un
solo euro vaya a llegar en más prestación realmente al ciudadano. Tal como se
comentaba en la calle esta pasada semana, “Montilla y Puigcercós se frotan las
manos, ya tienen más dinero para sus embajadas y para sus hermanos”.
Tercero, mucho nos tememos que nuestro Municipio, CUBELLES, no recibirá ni
un solo euro de inversión incrementada por ese presunto aumento de fondos.
Nos tememos que seguirá su consideración de estercolero de la provincia
barcelonesa donde, aprovechando su condición de linde final sur de la misma,
nos seguirán instalando salidas de residuos y salmorra de desaladoras mientras
éstas se instalan e invierten en un municipio colindante, o se mantiene la
instalación de centrales eléctricas en una ubicación antaño puede que propia
pero hoy harto anacrónica por su ya cercanía al núcleo de población. Y todo
ello aprovechando además las ventajas de un débil y sumiso gobierno municipal
que acepta pequeñas contraprestaciones a cambio y al que se le olvidó que
gobernar un municipio es, en primer lugar, ante todo y sobre todo, defender con
todas las fuerzas a ese municipio, a sus ciudadanos y a su territorio.
En fin, ASÍ NOS VA.

A CUBELLES, A MÉS A MÉS, ENS SENTIM SEGURS
El concepte de policia de proximitat s’ha estès de
manera relativament recent, i la seva aplicació en quant
a recursos, organització, transparència i coordinació no és senzilla, però les
noves demandes de seguretat ens condueixen inevitablement cap a aquesta
policia més eficaç que, precisament al ser més propera, pot conèixer de
manera directa i immediata les necessitats de cada zona.
També a Cubelles ha arribat el moment de preguntar-se quina policia volem,
i l’aposta de l’actual govern ha estat clara. Cal guanyar en eficàcia i facilitar
la relació directa amb els ciutadans que permeti guanyar en inmediatesa i
en confiança, cal tendir cap a aquesta proximitat que ens permeti actuar en
la prevenció i en la resolució de conflictes de forma òptima. Mesures com
la posada en marxa del telèfon 092 – més còmode i senzill de memoritzar
- com a complement del 938950132 per a contactar amb la Policia Local,
la posada en marxa de la unitat de bicicleta per a la zona marítima durant
el període estival, el nomenament de dos agents de barri permanents per
a la zona del centre o la convocatòria de cursos com el de prevenció
de violència domèstica (per iniciativa dels representants sindicals) van
inequívocament cap a aquest camí.
Això sí, la millora en el servei no pot dur-nos a deixar de banda la capacitat
de resposta i la màxima eficiència d’aquesta, pilars bàsics de tot el sistema.

És per això que la promoció de l’Àrea de Protecció Civil per a elaborar i
actualitzar els plans d’emergència, adequar el servei a les normatives exigides
per les diferents administracions i per a fomentar la figura del voluntariat
en matèria de protecció civil és un altre pas endavant cap a l’objectiu de
treballar per a que el nostre municipi no només sigui segur sinó que disposi
d’uns cossos de seguretat coordinats, eficients, generadors de confiança i de
qualitat que permetin concloure que a Cubelles, a més a més, ens sentim
segurs.
Els darrers aconteixements del cap de setmana 18 i 19 de juliol ens fan
reflexionar profundament sobre la importància de la prevenció, Cubelles
és ja ens aquests moments un municipi gran, amb molta afluència de gent,
les platges, els carrers, les carreteres son espais molt transitats on cal gaudir
amb el respecte a les indicacions dels nostres professionals que vetllen per
la nostra seguretat.
Volem expressar el nostre més sincer condol per les famílies del Juan Pedro,
la Maria José i el Lluís que van perdre la vida aquell cap de setmana.

QÜESTIÓ DE “ORDENO I MANO”...
Des d’Entesa per Cubelles volem
denunciar la pressió a la que s’està
sometent últimament als treballadors
del nostre l’Ajuntament, amb canvis de lloc de treball injustificats,
modificacions arbitràries de la remuneració salarial i, fins i tot, acomiadaments
improcedents “selectius” de personal per part d’un govern mancat de
sensibilitat envers el seus treballadors, preocupat més per salvaguardar els
seus interessos personals i els del seu partit que no pas els propis interessos
del municipi.
Tenim personal a qui s’acomiada sense cap raó convincent, amb el simple
argument que no han superat les proves a les que s’han presentat per
optar a tenir la plaça fixa. Però un cop el govern queda “alliberat”
d’aquests treballadors, “curiosament” torna a cobrir aquestes mateixes
places d’interinatge i eventuals, però, això si... ara contractant a unes altres
persones per ocupar aquests llocs..., i sense haver passat tampoc per cap
concurs-oposició! Té algun sentit acomiadar a uns treballadors que han
estat desenvolupant la seva feina correctament per poder “col·locar-ne”
d’altres en el seu lloc?
El cas més recent d’acomiadament és el de la Arquitecte municipal. Se l’ha
acomiadat mitjançant un decret d’Alcaldia, amb el pobre argument que ara
Entesa per Cubelles - FIC

ja no es necessitaven els seus serveis. Però com és possible argumentar que
l’Ajuntament no necessita ara els serveis de l’Arquitecte, quan precisament
ara s’està treballant en la revisió del Pla General i, a més, està publicada la
vacant d’una segona plaça d’Arquitecte a cobrir i en procés de selecció?
Cal dir que aquest acomiadament, del tot improcedent i fins i tot humiliant
pel tracte personal rebut, costarà a l’Ajuntament molts diners i que aquests
diners, com sempre, els acabarem pagant els cubellencs. I tot per aquets
errors i tossuderies sortides de “to” d’aquest govern.
En tots aquests “afers” el més sospitós de tot són els “grans silencis”. Callen
els companys dels treballadors afectats, i és lògic perquè tenen por. Calla
el Comitè de Treballadors i no sabem ben bé per què, tot i que ho intuïm
(hi ha compensacions pel mig, compromisos familiars i llocs de treball en
joc) i també calla estrepitosament el principal partit de la oposició, que
davant d’aquest cúmul de despropòsits i d’aquestes actuacions intolerables
del govern, no en diu “ni piu”. Tampoc entenem ben bé aquest canvi radical
en la manera d’actuar de la cap de llista del primer partit de l’oposició, però
també ho intuïm. Hi ha un càrrec polític comarcal en joc acompanyat del
sou corresponent, i això, pel polític, és molt més important que uns quants
acomiadaments de treballadors, encara que siguin improcedents.

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
Protecció Civil

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
615 56 56 65

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
SES Les Vinyes
CEIP Charlie Rivel
CEIP Vora del Mar
CEIP Mar i Cel
Llar d’Infants “La Draga”

93 895 50 24
93 895 08 59
93 895 09 56
93 895 75 15
93 895 25 21
93 895 21 61
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