Alcaldia

Qüestió de compromís
Sovint les decisions que prenen les persones varien
segons el grau de compromís que es té amb la
comunitat. Recentment, el Govern ha tirat endavant,
en solitari, l’aprovació d’un pressupost valent per
al present exercici. Un pressupost que respon al
compromís que aquest Govern, a través del primer
Pla de Mandat de la història de Cubelles, ha fet amb
la ciutadania. Un text que, lluny de ser temerari
com alguns afirmen amb visions apocalíptiques, és
real, estudiat, possible i necessari.

“Recorrerem al crèdit per fer més
inversions, però també rebrem 4 milions
d’euros en subvencions“

És cert que recorrerem al crèdit bancari per fer
front a bona part de les inversions que afrontarem,
però no és menys cert que hem treballat de valent
perquè les institucions supramunicipals inverteixin
al nostre municipi gairebé 4 milions d’euros més.
I no és menys cert que ho podem fer perquè la
situació financera del municipi és bona, si bé ha
estat a costa de no fer gairebé res en els darrers
10 anys. La paràlisi ha estat tal que ara encara
que invertim tot el romanent de tresoreria, les
necessitats del municipi multipliquen per tres o per
quatre la disponibilitat econòmica que tenim. Per
això hem de recórrer al crèdit. Perquè els veïns i
veïnes de la zona Marítima puguin sortir al carrer
quan plou; per tenir un passeig Marítim com es
mereixen les nostres platges i els vilatans i visitants
que les utilitzen; perquè els familiars dels nostres
difunts els puguin vetllar amb pau i tranquil·litat; per
poder passejar pel nucli antic i recuperar-lo com
un espai de relació; per tenir unes instal·lacions
esportives modernes i adequades a les normatives
actuals; perquè les persones amb mobilitat reduïda
no hagin de fer gimcanes pel municipi; perquè els

nostres fills i filles vagin a l’escola amb comoditat
i els que van al Charlie Rivel tinguin una sala
polivalent com les altres; perquè l’enllumenat de
tot el territori no pateixi la degradació que té; per
tenir una biblioteca que fa anys hauríem de tenir;
per començar a vertebrar les urbanitzacions com
a barris a través de la creació de serveis com els
centres socials...
Un llistat que mai acabaríem i que, aquesta sí,
és l’herència que han deixat als cubellencs i
cubellenques els que es vanaglorien d’haver deixat
el municipi en una situació econòmica envejable.
Ara tenim la certesa que tothom paga els seus
impostos, gràcies a la gestió de la Diputació de
Barcelona, i que aquests diners que tots i totes
aportem a les arques municipals a través dels
tributs ajudaran a fer inversions que reverteixin
en la millora de la qualitat de vida de Cubelles. I
a nosaltres ens acusen de temeraris? Temerari és
deixar a infants sense escola, joves sense espai on
relacionar-se, gent gran sense lloc on passar-s’ho
bé, unes instal·lacions esportives velles i obsoletes,
barris incomunicats, població sense accés a l’aigua
potable... I això és el que volem resoldre amb aquest
pressupost, que té com a principal objectiu millorar
la qualitat de vida dels cubellencs i cubellenques.
No sé si tothom pot agafar aquest compromís.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Cubelles dossier
Una desembocadura per a la ciutadania
El pla d’adequació paisatgística i ambiental del riu Foix pretén
recuperar i renaturalitzar la desembocadura
Es protegirà la fauna i la flora autòctona i s’establiran vincles ecològics
entre els sistemes forestals interiors amb els litorals
Les dues primeres fases del projecte de les obres d’adequació
paisatgística i ambiental del riu Foix entre el mar i la C-31, amb un
pressupost d’execució per contracte de més de 900.000 €, entren
en la recta final del procés administratiu. El projecte es troba en
la fase d’adjudicació de les obres, tal vegada que el document ja
es va aprovar de forma definitiva el 4 de març en junta de govern
local, i a finals del mes d’abril es podria conèixer l’empresa que les
executarà.
El desenvolupament urbanístic de les dues lleres del riu ha fet que
aquest hagi deixat de ser la frontera natural del terme municipal,
per convertir-se en un gran espai públic d’interelació ciutadana. Les
característiques d’alt valor mediambiental i ecològic de la llera del
riu Foix en la seva desembocadura i la pressió urbana a què es veu
sotmesa fa aconsellable establir totes aquelles mesures en relació a
la preservació d’aquests valors i a l’ordenació dels usos i activitats
que es puguin permetre a la llera i els seus marges.
El projecte
La proposta es basa en la prioritat ambiental de connexió entre els
espais protegits i la Xarxa Natura 2000 i en la possibilitat que sigui
aquest tram del riu Foix, en el terme municipal de Cubelles, el que
contribueixi a establir vincles ecològics entre els sistemes forestals
interiors amb el sistema litoral i el mar. L’objectiu principal és el de
relacionar el litoral amb el sistema de parcs naturals, conformant
el corresponent itinerari cívic i aplicant la conservació i restauració
mediambiental del connector ecològic.
Com a punt de partida s’assumeix la condició especial de tenir un
sèrie d’hàbitats d’interès comunitari en un context clarament urbà,
qüestió que qualifica positivament la zona de treball. Per tant, el
projecte fa un èmfasi especial en mantenir i millorar ambientalment
l’espai, així com també assumir un cert nivell d’intervenció que
permeti gestionar l’ús públic, el qual es basa principalment en utilitzar

l’espai com una zona de passeig fluvial. Per això, la desembocadura
del riu Foix es contempla com un espai d’ús per a la ciutadania
compatible amb la preservació del medi natural, i aquest s’ampliarà
fins a la C-31.
El primer aspecte significatiu de la proposta és que, tot i la condició
de mediterraneïtat del riu Foix, el pantà que hi ha aigües amunt
anul·la el cabal del riu, de manera que té les característiques d’una
riera. En aquest context, en les fases posteriors, es preveu l’aportació
hídrica de la Xarxa de Reg Agrícola del Pantà del Foix, cosa que
pot retornar parcialment algunes de les condicions que en altres
moments li foren pròpies. En qualsevol cas, una presència més o
menys constant d’aigua comporta una diversificació dels hàbitats,
que en termes ambientals comporta una millora substancial. A més
la interacció amb el mar i la mobilitat del sistema freàtic mantindrà
els hàbitats d’interès comunitari prioritari de les i llacunes litorals,
situats a l’entorn la bassa salabrosa (actualment inclosa dins dels
espais del PEIN).
Per tal de mantenir les qualitats ambientals generals de l’indret, es
proposa una distribució d’usos relacionats amb el passeig i el pícnic,
més o menys controlats a partir del treball sobre el marge esquerra.
Aquesta vora de contacte amb el sistema urbà es pretén més ample,
de manera que es gestioni un espai que permeti el pas de vianants
i bicicletes, i doni accés a la llera del riu a aquells ciutadans que
vulguin gaudir de l’espai natural. El sistema de recorreguts “interns”
actuals es mantindrà per facilitar la mobilitat interior. Amb aquesta
acció es pretén generar un nou passeig fluvial arbrat a ponent, amb
espècies autòctones, pròpies d’aquests ambients, com els tamarius,
els àlbers o, fins i tot, les pinedes en les zones més interiors, que
actua com aglutinador i distribuïdor de circulacions més intenses
sempre relacionades amb el lleure. Culmina aquesta intenció quan
des d’aquest a marge s’arriba a la platja a on es recull l’existent
infraestructura de berenador.

Situació actual vist des del pont en format angular

Recreació virtual vist des del pont en format angular
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Cubelles dossier
En el punt contrari a la platja d’aquest recorregut pel marge
esquerra, s’aprofita l’avinentesa del contacte amb un possible
espai verd i lliure vinculat a un futur nou creixement, per obrir-se i
relacionar el projecte del passeig fluvial amb un entorn més ampli
que podrà assumir usos diferenciats. Alhora, es defineix el vial de
connexió, a peu o en bicicleta, cap a la part del riu entre l’àmbit
d’ordenació entrant en connexió amb el sistema de recorreguts i
itineraris previstos per vianants.
Les obres d’adequació paisatgística i ambiental del riu Foix, entre
el mar i la C-31 de la desembocadura del riu Foix, contemplen,
entre d’altres, la recuperació de la vegetació autòctona. Això es
faria amb la plantació de comunitats vegetals d’espècies pròpies
de la zona que es poden anar solapant en funció de la diversitat
de sòls, disponibilitat hídrica i gradient de salinitat existent. Des
de comunitats de platja, duna i reraduna, a primera línia de mar,
a les comunitats de canyissar i jonqueres prop de la llacuna de
la desembocadura, fins a l’herbassar de gram d’aigua, comunitats
arbustives, arbres i altra vegetació de ribera, es recuperarà l’hàbitat.
Així mateix, i seguint les indicacions dels organismes mediambientals
corresponents, es retirarà la fauna i flora pertanyent a grups
d’espècies al·lòctones, és a dir no autòctones o invasores, preservant
i potenciant la presència d’espècies autòctones. D’aquesta manera, el
projecte contempla que es protegirà la zona de la desembocadura
que constitueix l’hàbitat principal de les espècies autòctones i
se senyalitzarà aquesta i la flora autòctona de l’espai. Igualment,
s’instal·laran cartells en què s’especifiquen els usos permesos, les
normes de comportament... Finalment, el document contempla
l’adequació dels accessos, els recorreguts, els murets de protecció
i el mobiliari urbà, la millora de la il·luminació, l’anivellament i
recuperació de marges, l’eliminació de la passarel·la provisional de
formigó i la neteja de tota la zona.
El projecte té els informes favorables de l’Àrea de Medi Natural de
la conselleria de Medi Ambient i Habitatge, del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i de l’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries (ADIF).
El Foix, un riu Mediterrani
El Foix és un riu de Catalunya, que té el seu naixement a la Serralada
Prelitoral, dins el terme municipal de la Llacuna, creua la depressió
prelitoral i la Serralada Litoral per a desembocar a la Mediterrània,
a Cubelles. El seu règim hídric és típicament mediterrani amb

Desembocadura del riu Foix

variacions estacionals molt acusades. L’extensió de la conca del Foix
és d’uns 312 Km2 i el seu eix principal, el riu Foix, té 48,7 Km
de longitud. Destaquen com a afluents la riera de Pontons i la de
Marmellar i, com a secundàries, la riera de Llitrà o de Vilobí i la de
la Múnia, entre altres.
En el seu recorregut destaca el pantà de Foix, que va ser inaugurat
el 1928 i es troba al municipi de Castellet i la Gornal. Aquest
embassament permet aprofitar les aigües del riu per a usos
agrícoles, de manera que aigües avall el riu és sec la major part de
l’any. Precisament, el cabal d’aquest tram final va lligat al règim de
pluges durant les diferents estacions.
La desembocadura del riu de Foix, a Cubelles, forma una zona d’espais
humits de gran atractiu. Fa anys es va fer una primera actuació a
la desembocadura, consistent a la recuperació dels espais humits
i al desmantellament del càmping que ocupava aquest espai. Es va
mantenir els dos braços de sortida al mar i es va connectar a la zona
d’oci mitjançant unes passarel·les de fusta. Amb la recuperació de
part de la fauna i la riquesa floral, la desembocadura és avui en dia
un dels espais públics més emblemàtic i estimat de la ciutadania.

Situació actual vist des de la via del tren en format angular

Recreació virtual vist des de la via del tren en format angular
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Cubelles dossier
El Ple aprova un pressupost amb
gairebé 8 milions d’euros d’inversió
El principal objectiu del text econòmic és “millorar la qualitat de vida de la ciutadania” a través
de projectes molt necessaris
El Ple municipal va aprovar el passat 6 d’abril el pressupost ordinari
per a l’exercici 2010, amb els vots favorables del govern (PSC, CiU i
ERC) i els contraris de l’oposició (ICV, PPC, ICb i EC). El document
econòmic ascendeix a 21.919.911,81€, dels quals 7.862.546,60€
(35,87%) són inversions. El regidor d’Hisenda, Xavier Grau, va
definir el pressupost com “de progrés i confiança en les capacitats
del municipi” i va destacar que el Consistori sol·licitarà un crèdit de
6,4 milions d’euros per fer front a les inversions.
Després d’un “debat intens amb tots els grups municipals”, el Govern
ha decidit fer una“aposta contundent de fer front a unes inversions des
de fa anys reclamades” perquè són “compromisos amb la ciutadania
a través del Pla de Mandat”. El regidor va expressar el convenciment
del Govern municipal “que ara és el moment d’abordar aquestes
inversions” perquè “en moments de crisi, l’Ajuntament ha de ser un
element que reforci aquesta confiança que el municipi té capacitat
per afrontar reptes” i “perquè tenim capacitat econòmica suficient
i una gestió dels ingressos millorada, gràcies al contracte amb la
Diputació”. Les inversions que es plantegen són les “més urgents,
si bé som conscients que n’hi ha d’altres d’importants”. Finalment,
Grau considera que el text econòmic per al 2010 és “un repte de
liderar, en moments de crisi, la capacitat de recuperació de diversos
sectors que, amb aquesta inversió poden sortir beneficiats,”, a més
de complir amb l’objectiu principal del pressupost de “millorar la
qualitat de vida de la ciutadania”.

INVERSIONS PRESSUPOST 2010

IMPORT €

Adequació Nucli Antic

1.864.568,32

Adequació Solars Municipals
Adequacions a normativa Edificis Municipals

18.500,00

Adquisició de rellotges de marcatges

15.000,00

Adquisició d’equipaments Nau Obres i Serveis

30.000,00

Adquisició sitema de sonorització i projecció
Aplicacions Informàtiques
Aportació Agència Comarcal
Arranjament Edifici Serveis Socials
Arranjament Via Publica
Arranjaments Oficina de Turisme
Biblioteca Municipal

6.000,00
25.000,00
9.000,00
11.000,00
165.000,00
15.000,00
500.000,00

Centre d’Informació i Assesorament a la Dona

10.000,00

Clavegueram

28.000,00

Contenidors

40.000,00

CSIDE

11.760,44

Edificis Municipals

60.000,00

Enllumenat Públic

90.000,00

Entorn de connexió edificis de l’Ajuntament

10.000,00

Equips procés informació

20.000,00

Escenari i Cadires

15.000,00

Estudi Pluvials Mas Trader

50.000,00
1.475.000,00

Hardware

3.000,00

Instal.lació WIFI Hotel d’Entitats

5.000,00

Material Tècnic

6.000,00

Millores Instal.lacions Esportives

93.900,00

Millores xarxa Aigua

8.500,00

Mobiliari

2.000,00

Mobiliari Arxiu
mobiliari CSIDE I Biblioteca
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140.000,00

Adquisició de carpes

Expropiacions

Passeig Marítim

17.000,00

74.330,00
1.000,00
Segueix a la pàgina 5

Cubelles dossier
Inversions necessàries
Contra l’opinió de l’oposició, els grups del Govern (PSC, CiU i ERC)
van destacar la necessitat d’afrontar les inversions previstes dins del
document pressupostari per “millorar la qualitat de vida i els serveis
que s’ofereixen a la ciutadania”. D’aquesta manera, al 2010 es podrà
fer front a obres tant importants i reclamades per la ciutadania com
l’adequació del nucli antic (1,8 milions €), les noves instal·lacions
del cementiri (850.000 €), la reforma del passeig Marítim (800.00
€) o el projecte i les obres de la nova biblioteca (677.000 €). A
més, s’executaran inversions per valor de prop de 8 milions d’euros
(veure quadre adjunt) a les que cal sumar d’altres que es realitzaran
amb inversió aliena com els projectes del Fons Estatal d’Ocupació
i Sostenibilitat Local (1,4 milions €) i les del conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua (1,1 milions d’€) per tirar endavant les obres
del Pla Especial del Foix i de la separació de la xarxa de pluvials del
sector marítim.
El pressupost es troba ara en exposició pública i, si no hi ha
al·legacions en un termini de 15 dies des de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província (BOP), aquest és automàticament
definitiu. En cas contrari, el Ple haurà de resoldre-les i aprovar
definitivament el text abans que aquest entri en vigor mitjançant la
seva publicació al BOP.

INVERSIONS PRESSUPOST 2010

(ve de la pàgina 4)

Mobiliari Festes i Tradicions
Mobiliari i elements esportius
Mobiliari i equips d’oficina Dinamització
Mobiliari Museu i Arranjaments

15.000,00
7.000,00
24.352,16
4.000,00

Mobiliari Turisme

5.000,00

Mobiliari Urbà

40.000,00

Obres Cementiri- Ninxols

35.000,00

Obres Escoles

251.940,00

Ordenació Noves Instal.lacions Cementiri

850.000,00

Pantalles Informatives
Passeig Marítim

60.000,00
800.000,00

Patents i Marques

15.000,00

Pista Institut

25.000,00

Pla de Camins

57.000,00

Pla Parcial les Estoreres

13.425,68

Plans de Protecció Civil

11.000,00

Portada d’aigües

80.330,91

Projecte reparcel.lació les Estoreres

43.740,00

Projecte urbanització les Estoreres

153.530,00

Projectes i Estudis Tècnics

73.000,00

Radar

40.000,00
177.000,00

Redacció de projecte Centre Social Mas Trader

20.000,00

Redacció de projecte Passeig Marítim

55.000,00

Redacció de projecte Passeig Vilanova

55.000,00

Renovació tècnica Radio Cubelles

5.000,00

Reposicions per actes Vandàlics

6.000,00

Retirada Tuberia fecals- Foix

60.000,00

Senyalització Carrers Municipi

35.000,00

Senyalització Horitzontal i Vertical

17.000,00

Senyalització ruta xató

Recreació virtual de la reforma del nucli antic

1.000,00

Mobiliari Salut

Redacció de projecte Biblioteca

Recreació virtual de l’ampliació del cementiri

IMPORT €

4.000,00

Software d’automatització i edició RC

30.000,00

Útils Brigada

10.000,00

Virtualització servidors CPD Ajuntament

50.000,00

Zones Verdes

60.000,00

TOTAL INVERSIONS

8.008.877,51
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Cubelles informa
Balanç positiu de les II Jornades de Participació Ciutadana,
centrada en els Drets Humans
Les ponències es van centrar en debatre els drets de participació, informació i igualtat
Les segones jornades de Participació
Ciutadana es van tancar el 12 de març amb
les interessants ponències de la directora
de l’Institut de Drets Humans de Catalunya,
Aïda Guillén; l’escriptora Asha Miró; el
director de COM Ràdio, Francesc Triola; i la
coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
de la Diputació de Barcelona,Teresa Llorens.
Els i les ponents van reflexionar a l’auditori
de l’escola Charlie Rivel sobre els drets
humans, el dret a la informació i el dret a la
igualtat home-dona.
L’Agenda dels Drets Humans
La primera jornada, celebrada el dia 11 i
amb la assistència de prop d’un centenar de
persones, va situar el projecte de l’Agenda
Local dels Drets Humans a la Ciutat
(ALDH) i va avançar una primera diagnosi
del Pla Estratègic de Participació Ciutadana
a Cubelles (PEPC).
Elixabete
Urretabizkaia, tècnica
de
Participació Ciutadana de l’Àrea d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona, va
ser l’encarregada de d’exposar l’experiència
pionera a nivell europeu de l’Agenda Local
pels Drets Humans a la Ciutat. Aquest
projecte d’innovació democràtica per
elaborar una guia per als municipis signataris
de la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans pretén “agafar els continguts
de la Carta, veure on es troba Cubelles a
nivell dels compromisos que s’hi plantegen
en tots els àmbits de l’acció municipal, i a
partir d’aquí fer un pla d’acció”, segons
Urretabizkaia. Segons el regidor de
Participació Ciutadana, Xavier Grau, “cal
analitzar les polítiques, les actuacions i les
decisions que afecten els Drets Humans,
però no en un sentit abstracte, sinó en el dia
a dia com ara la gestió urbanística, els espais
públics... en tot allò que reverteixi en una
millor qualitat de vida”.

D’esquerre a dreta: Xavier Grau, Francesc Triola, Asha Miró i Inés Moreno

Pla Estratègic de Participació Ciutadana
D’altra banda, Marta Martorell, directora de
l’empresa CIVIS, va centrar la seva intervenció
en explicar als assistents en què consisteix
el Pla Estratègic de Participació i com pot
beneficiar al municipi la seva aplicació. En
declaracions a l’emissora municipal explicava
que “es tracta de posar en context tots els
òrgans i espais de participació de Cubelles,
analitzar-los, planificar-los i ordenar tots
els processos participatius del municipi”.
Aquesta guia definirà els objectius i els
criteris, i posarà les bases en les que se
sustentarà la Participació Ciutadana a
Cubelles. Un document que, segons Grau
“ha de donar veu als responsables polítics,
però també a les entitats i als veïns a títol
individual que també tenen el seu dret a
participar”, ja que aquest document marc
ha de ser el resultat del consens de totes
les parts.
Asha Miró i Francesc Triola
La sessió de divendres la va obrir la directora
de l’Institut dels Drets Humans de Catalunya,
Aïda Guillén, qui considerava que “els drets

D’esquerra a dreta M. Lluïsa Romero, Prude Carrasco, Teresa Llorens i Inés Moreno

6

són reivindicacions legítimes de la societat
civil”. El director de COM Ràdio, Francesc
Triola, va apuntar que des del Consorci de
Comunicació Local i COM Ràdio treballen
per tenir “més efectivitat per donar un
servei de comunicació a la ciutadania i ferho permeable”. Des de la xarxa d’emissores
de COM Ràdio, entre les que es troba
Ràdio Cubelles, s’explica “la realitat de baix
cap a dalt”, perquè des dels municipis “es
pot construir una realitat”. L’escriptora Asha
Miró, autora de la novel·la Rastres de Sàndal,
va explicar les seves vivències personals,
des de la seva Índia natal i des de la seva
tasca a l’oficina de cooperació internacional
de l’Ajuntament de Barcelona. “El dret a
creure en l’ésser humà” i el fet de “creure
en la bondat de les persones que tens al
teu voltant” són dues de les reflexions que
l’escriptora, catalana d’adopció, va deixar del
seu pas per Cubelles.
Finalment, les Jornades van acabar amb la
taula sobre el dret a la Igualtat, presidida per
l’Alcaldessa de Cubelles, i amb la presència
de la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona,
Teresa Llorens, i la regidoria de Polítiques
d’Igualtat, Prudencia Carrasco. Entre totes
tres van reflexionar sobre el paper de la
dona en la societat actual i en la necessitat
de seguir treballant en la tasca educativa
en l’aspecte de la igualtat entre homes i
dones. Teresa Llorens incidia en què “la
igualtat entre dones i homes no és plena si
la legislació que es fa per canviar mentalitats
no és efectiva si després no es tradueix a la
vida real”. Prudencia Carrasco va reflexionar
sobre el dret a la Igualtat que impulsa des de
les regidories que encapçala i va avançar que
el Pla d’Igualtat de Cubelles, actualment en
fase de diagnosi i redacció, “podria aprovarse en el Ple de maig o juny”.

Cubelles Informa
L’estació del ferrocarril es transformarà
per adaptar-se a les persones amb mobilitat reduïda
La remodelació es farà en dues fases i en la primera, que ja ha començat,
s’actuarà a l’alçada de les andanes
El Ministeri de Foment, a través de l’ens
administrador d’infraestructures ferroviàries
(ADIF), ha començat les obres de l’estació
de Rodalies a Cubelles. El projecte, que
s’executa en diverses fases, té com a finalitat
el recrescut de les andanes i la remodelació
de l’edifici, l’estacionament i els accessos, per
adaptar-los a la normativa d’accessibilitat
vigent.
La primera fase, les obres de la qual acaben
d’iniciar-se, consistirà en el recrescut i
allargament de les andanes fins arribar als
68 centímetres d’alçada i els 200 metres de
llargada. Maria del Mar Ruiz, portaveu d’ADIF,
va explicar a Ràdio Cubelles que “es puja el
nivell i s’allarguen les andanes perquè, dins
del material nou de Rodalies, els trens Civia
en doble composició tenen 200 metres de
llargada, mentre que els actuals són de 160
metres”. D’aquesta manera, “a qualsevol
porta que et col·loquis pots accedir amb
facilitat” al tren. Pel que fa al recrescut de les
andanes, “es pugen mig metre per arribar als
68 cm d’alçada on està col·locat el primer
esglaó dels trens”. D’aquesta manera, les
persones amb mobilitat reduïda tindran
més fàcil l’accés al vagó, mitjançant un únic
esglaó a peu d’andana, mentre que per a les
persones en cadira de rodes “els trens Civia
ja tenen una porta en cada cotxe adaptada
per a poder-hi accedir sense necessitat
d’esglaons”.
Les obres es realitzen en horari nocturn,
per tal d’afectar el mínim possible a les
persones usuàries, i tenen “una durada
prevista d’entre 4 i 6 mesos”. Precisament,
des de l’Ajuntament de Cubelles s’ha
contactat amb l’empresa constructora per
tal de minimitzar el efectes del soroll de les
obres, a causa de les queixes veïnals que
s’han registrat en les primeres setmanes.
Actualment, les dues andanes de l’estació de
Cubelles tenen una longitud de 260 metres i
una amplada entre els 4,50 i els 4,90 metres
(la més gran és la de la banda de l’edifici).
Pel que fa a l’alçada, oscil·la entre els 49 i 55
centímetres.
El projecte de remodelació de l’estació de
ferrocarril a Cubelles està inclosa dins del pla
de millora de l’accessibilitat de les estacions
de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i
Calafell, que tenen un pressupost global de
2 milions d’€. En aquesta primera fase es
porten a terme les obres de recrescut de
les andanes.

Estació de RENFE

Reforma total de les instal·lacions
Però el projecte té una segona fase que
consisteix en la supressió de les barreres
arquitectòniques de l’edifici i l’entorn.
Aquesta fase consistirà en la remodelació
dels tres edificis existents actualment
–viatgers, lavabos i cafeteria-, les tasques
d’accessibilitat de l’accés soterrani entre vies
–amb la instal·lació de dos ascensors- i en
la construcció d’un nou pas de ciutat entre
les dues bandes de les vies. El nou edifici
de viatgers, d’uns 154 m2, es renovarà de
forma integral, actuant en la distribució
interior, cobertes i façanes. L’accés es farà
mitjançant dues portes des del carrer fins
al vestíbul principal i en l’accés a l’andana
1 s’instal·laran les barreres tarifàries. En el
mateix edifici hi haurà la nova cafeteria, el
control d’accés i les taquilles de venda de
bitllets.
Pel que fa al pas inferior entre andanes,
existent actualment, s’instal·laran dos
ascensors, un per banda, perquè les
persones amb mobilitat reduïda puguin
accedir a l’andana 2, cosa que actualment
no podien fer. Igualment, es canvia el fet

que per accedir a l’estació s’haurà de fer a
través de l’edifici de viatgers. Per això, ADIF
ha projectat un nou pas entre les dues
bandes de la via, el que es coneix com a
pas de ciutat. Aquest tindrà escales i rampes
compatibles amb l’ús per a persones amb
problemes de mobilitat.
Finalment, el projecte contempla la
reordenació de la urbanització exterior,
reorganitzant la zona d’estacionament
i incloent places per a persones amb
mobilitat reduïda. Igualment s’ubicarà una
nova parada per als taxis, una zona per a
l’aturada ràpida de viatgers i un aparcament
de bicicletes.
Aquesta segona fase “no té data prevista
d’inici”, segons explica la portaveu d’ADIF
Maria del Mar Ruiz, que afegeix que
“s’estan acabant els projectes”. L’objectiu
de l’administrador d’infraestructures és que
abans d’acabar l’any 2010 estiguin fetes les
obres de les andanes i que les de l’edifici
i l’entorn s’acabin “abans de l’any 2012,
quan acaba el pla d’ADIF per condicionar
les estacions”. La prioritat són “les estacions
que han d’acollir el tren Civia”, explica Ruiz.
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Cubelles pregunta
Xavier Florensa - Diputat de l’Àrea de Comerç i Mercats Locals

“La gran superfície no pot competir
amb la proximitat del petit comerç”
Perfil
Xavier Florensa (Barcelona, 1980) és llicenciat en Geografia a la Universitat de Barcelona i actualment
està cursant un postgrau en Govern Local, també a la UB. La seva vocació política va començar quan tot
just tenia 18 anys i des del 2003, i fins a dia d’avui, és regidor a l’ajuntament de Barcelona. Forma part
de les comissions de Cultura i Educació, Sostenibilitat i Hisenda de l’ajuntament barceloní i està adscrit als
districtes de Gràcia, Sants, Les Corts i Nou Barris.

Xavier Florensa

També és membre de la Diputació de Barcelona, on presideix l’àrea de Comerç i Mercats. Una àrea que
ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Cubelles de 6.000 euros per realitzar un anàlisi de la viabilitat
i el desenvolupament de la figura d’un centre comercial obert al casc urbà. En l’estudi es coordinaran
les accions en l’àmbit comercial i el futur desenvolupament urbanístic amb la col·laboració de diverses
regidories i l’Associació d’Hostaleria i Comerç de Cubelles (AHCC).

Amb quin objectiu es realitza aquest
estudi?
És un estudi que es fa a diferents municipis
per iniciar un procés de dinamització del
teixit comercial de proximitat per analitzar
la situació de cada localitat i s’elaboren
propostes per modernitzar-ne el centre
comercial urbà.

Quina durada tindrà?
Normalment és un procés que comença
amb l’estudi i les mesures proposades tenen
una vigència de cinc anys. En aquest temps
es duen a terme campanyes de dinamització
comercial,
processos
d’amabilització,
vianalitzar els principals carrers comercials,
crear aparcaments propers... Passat aquest
temps finalitza l’acompanyament i els
comerciants ja poden autoregular-se.

Pot afavorir que l’estudi coincideixi amb el
procés de revisió del POUM?
Un pla urbanístic influeix molt però és
competència municipal, són eines que té
l’Ajuntament per potenciar el comerç urbà.
Ara també es compta amb la nova llei de
comerç adaptada a la nova directiva europea
que ha aprovat recentment la Generalitat
que marca on poden establir-se les grans
superfícies i on no.

La vianalització de carrers, les campanyes i
les activitats que s’organitzen, la implantació
d’aparcaments implica més clients per
als comerços. Cal que els comerciants
s’ho creguin i tinguin voluntat de treballar
conjuntament per modernitzar el seu centre
comercial.

Al nucli antic es concentra la major part
de comerços. Com els afectaria el projecte
de vianalització?
Aquest és un element que ja havia iniciat
l’Ajuntament i ja és feina feta. L’objectiu és
que al centre es dugui a terme i sigui una
zona més atractiva per al comerç, s’atregui a
nova clientela i es sigui competitiu en front
a les grans superfícies.

Els comerciants i l’associació que els
agrupa tenen veu en l’estudi?
L’estudi recull opinions i l’anàlisi que fan els
propis comerciants per veure en quin estat
es troba Cubelles i quines mesures calen
aplicar.

Com pot beneficiar a Cubelles la
implantació d’un centre comercial urbà?
Per al municipi és molt important, ja que
el comerç va més enllà d’una activitat
productiva privada. La zona comercial al
centre urbà evita la degradació d’aquesta
zona del municipi. És un element que té tot
tipus d’implicacions a nivell local i no s’ha de
deixar perdre, s’ha de revitalitzar.

Quines mesures a curt termini poden
motivar?
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Zona comercial al passeig Vilanova

La Diputació té alguna experiència similar
en altres poblacions?
Es treballa en 150 municipis de la província
de Barcelona i cadascú es troba en una fase
molt diferent. Mentre Cubelles està a l’inici,
altres localitats ja porten més de cinc anys
treballant-hi i tenen una opinió positiva del
procés. En una època de crisi com l’actual
és quan cal fer més esforços per dinamitzar
i innovar i poder-la combatre.

Està perduda la batalla del petit comerç
amb les grans superfícies?
Són dos espais molt diferenciats. La gran
superfície no pot competir amb el tracte
de proximitat, conèixer a la clientela i ser a
prop de casa, que és també un valor molt
important.

Cap a on s’ha de dirigir el petit comerç de
tota la vida?
Ha de ser atractiu per al client, estar al dia i
donar les condicions perquè la gent hi vagi
a comprar.

Cubelles batega
L’Estat aprova tots els projectes
per a Cubelles del FEOSL
La segona edició del PlaE ha atorgat 1.430.000€ que finançaran actuacions
com la sala sòcio-cultural i l’”skatepark’
El govern central ja ha fet públics els projectes
que enguany es beneficiaran del Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL), la segona edició del PlaE. En el cas
de Cubelles, s’han aprovat tots els projectes
presentats pels que rebrà 1.431,666 €, la
major part dels quals (992.349,14 €) aniran
destinats al projecte d’una sala polivalent
que també s’utilitzarà com a gimnàs de
l’escola Charlie Rivel. També s’ha aprovat
la construcció d’un skatepark al parc del
Prat de Cubelles valorat en 150.000 € i
dos projectes relacionats amb les noves
tecnologies i el compliment del compromís
de garantir a la ciutadania l’accés electrònic
a l’administració pública. En aquest sentit,
s’impulsarà la creació de la seu electrònica
i la implantació d’un sistema d’informació
geoespacial amb un pressupost de 90.375,60
€ i 49.199,08 €, respectivament.
Amb el finançament procedent del FEOSL
també es preveu instal·lació d’un ascensor
a l’edifici dels Serveis Tècnics municipals,
al número 30 del carrer Joan XXIII (antic
CAP) valorat en 57.809,99 €. L’objectiu
és adaptar-lo a les persones amb mobilitat
reduïda, de tal manera que es garanteixi el
lliure accés de qualsevol ciutadà que hagi
de fer un tràmit en aquest departament
municipal.
48 llocs de treball
Els projectes aprovats també suposen
assolir un altre dels objectius principals del
PlaE, la creació de llocs de treball, ja que
mentre durin els processos d’execució dels
projectes es generaran 48 nous llocs de
feina. La construcció de la sala sòcio-cultural
donarà feina a 25 persones; les obres del
skatepark generaran 15 nous llocs de
treball; la implantació de la seu electrònica i
el sistema d’informació geogràfica donaran
feina a dues persones per a cada projecte

Alçat de la sala sòcio-cultural

Imatge virtual de l’”Skatepark’

i la instal·lació de l’ascensor als Serveis
Tècnics municipals generarà 4 nous llocs de
treball.
Despesa social
Una de les particularitats del FEOSL és
que permet als ajuntaments cobrir despesa
ordinària de tipus social i que no superi el
20% de la subvenció concedida. Així doncs,
el Consistori destinarà 58.483,27€ per
fer front a les despeses de personal del
departament de Serveis a les Persones, i
33.448€ al programa de suport de personal
de l’Equip Bàsic de Serveis Socials (EBASS).
Sala sòcio-cultural
Per resoldre el dèficit d’equipaments lúdicoculturals de Cubelles i, alhora, concentrar en
un únic espai totes aquestes activitats, està
prevista la construcció d’una sala sòciocultural. Aquesta es situarà al carrer Nou
just darrere de l’escola Charlie Rivel, ja que
aquest nou equipament durant les hores
lectives també exercirà de gimnàs, donant
així resposta a una històrica reivindicació del
centre educatiu. L’edifici projectat es divideix

en planta baixa i en una planta tipus altell. A
la planta baixa hi haurà el vestíbul d’accés,
diversos magatzems, una sala multiusos i uns
serveis. A través de les escales s’accedirà a la
planta alta, on hi ha previstos els vestidors i
lavabos, i l’accés a la sala-pista principal.
‘Skatepark’
La construcció de l’skatepark s’emmarca
en l’àmbit d’instal·lacions esportives a
l’aire lliure destinada a la gent jove on es
puguin desenvolupar activitats esportives
i artístiques, ja que l’equipament també
inclourà parets destinades a grafits. Les
activitats esportives que s’hi podran dur a
terme són l’ús de l’skate, rollers i bicicletes
amb zones de rampes i salts. L’skatepark,
que s’anomenarà Cubeskate SAJOSPORT,
s’emplaçarà al Parc del Prat de Cubelles, a
tocar de la zona residencial Les Salines.
Administració electrònica
Amb els diners del FEOSL també es crearà
una seu electrònica que servirà perquè els
ciutadans puguin fer gestions administratives
a través d’Internet d’una forma segura i
vàlida. En la mateixa línia d’adequació amb
les noves tecnologies, l’Ajuntament també
ha projectat la connexió amb el sistema
d’informació geoespacial que permet la
comunicació i l’intercanvi de dades amb
d’altres administracions catalanes. La
plataforma d’atenció ciutadana disposarà de
la informació i els serveis que es sol·licitin
sense haver de dependre d’horaris ni
desplaçaments, escurçarà els temps d’espera
en els tràmits i farà més eficient la gestió
administrativa i amb la mateixa validesa
tècnica i jurídica que els tràmits realitzats de
manera presencial.
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Cubelles batega
Ràdio Cubelles celebra el seu 29è aniversari
Ramón Farré va rebre el tercer Micròfon d’Or i
Núria Fonoll va presentar el llibre dels 25 anys de l’emissora
L’emissora municipal Ràdio Cubelles va celebrar el 23 de febrer el
29è aniversari dels inicis de l’emissora degana de la comarca del
Garraf amb un programa especial de commemoració de l’efemèride.
Entrevistes, documents i sintonies històriques van centrar gran part
del programa especial 29 anys, que va fer un repàs a la història
de la ràdio amb l’objectiu de retre homenatge als col·laboradors,
treballadors, oients i gent relacionada amb el mitjà que han passat
pels estudis de Ràdio Cubelles. El 5 de març la discoteca Anemhi va acollir el tradicional sopar i festa amb els col·laboradors i
col·laboradores del darrer any a l’emissora.
Els actes de celebració es van allargar fins el 9 d’abril, data en
què es va presentar el llibre Ràdio Cubelles. 25 anys de l’emissora
municipal degana del Garraf, de l’exdirectora Núria Fonoll, i el
lliurament del premi Micròfon d’Or. Amb aquest guardó, l’emissora
premia anualment la tasca d’un professional del sector. Enguany
el guardonat ha estat el periodista Ramon Farré, actualment al
telenotícies comarques de TV3 i que va ser un dels iniciadors de
l’emissora cubellenca.

Ramon Farré i Núria Fonoll

L’apagada analògica arriba a Cubelles
Les llars que encara tenen problemes amb la recepció de la TDT poden presentar una
instància a l’OPIC o trucar al 112
L’apagada analògica ja és un fet a Cubelles.
El passat 26 de febrer van finalitzar les
emissions de televisió en analògic des del
centre emissor del Montgrós a Sant Pere de
Ribes que dóna cobertura al repetidor de
Mas Trader. Des d’aleshores tan sols es pot
veure la televisió en format digital, la TDT.
La comarca del Garraf s’emmarcava en la
segona fase d’apagada analògica prevista
pel departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat el desplegament, hi ha zones de
Cubelles que no reben correctament el
senyal digital, de manera que en algunes llars
no es sintonitzen tots els canals. Per aquest
motiu l’Ajuntament havia organitzat dues
trobades entre els presidents d’associacions

de veïns, instal·ladors i administradors
de finques del municipi i la secretaria de
Telecomunicacions de la Generalitat.
Al tractar-se d’una competència autonòmica
i estatal (secretaria de Telecomunicacions
i ministeri d’Indústria, respectivament)
l’Ajuntament posa a la disposició dels veïns
que no reben correctament la TDT la
possibilitat d’omplir una instància a l’OPIC.
En aquesta instància cal explicitar la queixa
i el domicili on ocorre i el departament de
Comunicació del Consistori s’encarrega
d’adreçar-la a estaments superiors per
deixar-ne constància i reclamar solucions al
respecte.També es pot ampliar informació a
www.tdt.cat o trucant al 112.

Més continguts web
El departament de Comunicació segueix
ampliant els recursos que la ciutadania pot
trobar via Internet. És el cas del podcast
que Ràdio Cubelles posa a disposició dels
oients a través del web www.radiocubelles.
cat. A partir d’ara es poden consultar els
continguts emesos en els programes de
l’emissora municipal. De la mateixa manera,
es poden consultar els vídeos relacionats
amb Cubelles emesos a la televisió comarcal
TDT Garraf. Clicant a l’enllaç allotjat al web
www.cubelles.cat és possible veure en línia
entrevistes amb regidors del Consistori, els
Plens municipals i programes de contingut
informatiu de la vila.

Tallers mecànics i restauradors locals segueixen la
normativa de consum
L’informe de la Diputació de Barcelona constata el bon nivell de compliment arran de la
campanya informativa realitzada a aquests sectors el 2009
La Diputació de Barcelona ha fet entrega de l’informe final
corresponent a les campanyes d’ informació de la normativa de
consum que es van realitzar l’ any 2009 als establiments de restauració
i tallers mecànics de Cubelles. Els resultats presentats avalen un
alt grau de compliment dels tallers, mentre que en l’àmbit de la
restauració, tot i que el grau de compliment és força alt, cal millorar
en alguns aspectes. Per aquest motiu, l’Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor de Cubelles (OMIC) presentarà en un acte obert a
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tots els establiments els resultats de la campanya i donarà un resum
de la normativa de consum que regula aquest àmbit d’ activitat.
Aquest tipus de campanyes, que es duen a terme anualment en diferents
sectors del teixit productiu de Cubelles, són fruit d’un conveni signat
entre l’Ajuntament de Cubelles i la Diputació de Barcelona. La finalitat
d’aquesta darrera ha estat informar de la normativa de consum que
regula aquests sectors d’activitats per tal d’aconseguir que els establiments
de Cubelles compleixin al màxim la normativa de consum.

Cubelles batega
45.500 persones van fer servir
el servei de bus urbà durant el 2009
El transport públic local registra 15.300 usuaris més gràcies a l’ampliació d’horaris i itineraris
Un total de 45.533 persones van utilitzar
el transport urbà de Cubelles durant
l’any 2009, el que suposa un augment
del 50,95% respecte l’any anterior.
L’espectacular crescuda es deu en gran part
als canvis soferts per aquest servei arran
de l’ampliació dels horaris i els itineraris el
darrer mes d’agost. Atenent a les peticions
de la ciutadania, el servei va passar a iniciarse a les 6 del matí, finalitzant passades les
21.30h els dies feiners. D’aquesta manera
es responia a les necessitats dels usuaris
de coordinar el bus urbà amb els horaris
de trens, els horaris escolars i dels casals d’
avis. Així mateix, l’itinerari també es va veure
ampliat per tal d’arribar a tots els barris i
urbanitzacions del municipi.
Aquestes ampliacions van fer augmentar
notablement l’ús del bus urbà fins al
punt que el mateix mes que es posaven
en marxa, es va doblar el nombre de
passatgers, situant-se en 4.391. Si bé l’any
2008 tan sols el mes de juliol va registrar

Comença l’estudi
d’empreses i
comerços
Dues persones informen a
tots els establiments dels
serveis que els ofereix
l’Ajuntament
La regidoria de Dinamització Econòmica
i Comerç de l’Ajuntament de Cubelles
va iniciar a finals de febrer una
campanya d’informació i assessorament
als comerços i empreses del municipi
que, alhora, permetrà fer un estudi de la
realitat comercial actual. Dues persones
degudament identificades passen pels
diferents establiments informant dels
serveis que els ofereix el Consistori
i els recursos i les ajudes als que els
comerciants i empresaris poden accedir.
La visita també s’aprofita per entregar un
díptic i recollir dades dels establiments
que serveixen per actualitzar la base
de dades i el cens comercial de la
regidoria.

un nombre d’usuaris superior als 4.000
passatgers, durant la segona meitat del
2009 aquesta xifra tan sols no es va assolir,
per ben poc, el mes de desembre, amb

3.933. En el conjunt de l’any, l’augment
va ser superior al 50%, unes dades que
constaten la consolidació del servei de
transport públic a Cubelles.

Cubelles va recollir 2.700 euros
en la festa per a Haití
L’acte solidari del 26 de març va comptar amb la presència del
cònsol d’Haití a Catalunya i Balears, Marc Antoine Archer
L’acte de solidaritat Cubelles amb Haití
celebrat el passat 26 de març va ser un
èxit de participació. L’import recaptat al
final de la festa va ser de 2.700 euros, tot i
que el número de compte segueix obert.
A la plaça del cinema es va instal·lar un
mural on es podia reconèixer la silueta
d’Haití que s’omplia dels colors de la
pròpia bandera del país caribeny amb
cada col·laboració desinteressada.
L’acte va arrencar a la plaça de la vila amb
els Novells de Cubelles que donaven la
benvinguda a les autoritats. Amb l’arribada
de la batucada a la plaça del cinema
Mediterrani començava la gala, amb un
cinema ple de gom a gom.
Un cop allà, el cor de nens del Taller de
Música Pizzicato va cantar Més enllà de
Lax’n’busto fet que obria els parlaments.
El cònsol d’Haití a Catalunya i les Balears,
Marc Antoine Archer, va ser l’autèntic
protagonista de l’acte acostant la veu i el
sentir d’un poble castigat per la catàstrofe.
Archer va mostrar-se emocionat per
l’acte de solidaritat realitzat pel poble de
Cubelles, a la vegada que va realitzar una

Marc Antoine Archer rebent el taló

breu introducció a l’historia del seu país
per acabar explicant que Haití necessita
canalitzar tot l’ajut que està rebent per
construir un país més fort.
L’acte posava el seu punt i final amb el
lliurament simbòlic del taló dels 2.700
euros recaptats al cònsol, uns fons
que seran destinats al Fons Català de
Cooperació que treballa amb diversos
projectes a Haití.
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Cubelles batega
Finalitzen les obres de construcció de l’escola Mar i Cel
El Consistori manté la previsió d’inaugurar el curs 2010-2011 al nou centre
Les obres de l’escola Mar i Cel ja han finalitzat. D’aquesta manera,
es mantenen els terminis que havien previst el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Cubelles amb vistes a acollir l’alumnat en el nou inici de curs el
proper mes de setembre. Els darrers treballs, un cop l’edifici ha
estat acabat, han sigut la col·locació dels paviments interiors, el
sauló als patis i el muntatge dels equipaments esportius i la cuina.
Un cop finalitzades aquestes tasques, i a l’espera de rebre els
subministraments bàsics (aigua, llum i gas), el Consistori ja podrà
recepcionar l’obra i començar els darrers treballs a realitzar. Aquests
són la col·locació del mobiliari i els equipaments educatius necessaris
per tenir enllestit el centre i a punt per acollir els alumnes. Tot i que
encara no està definit, hi ha la previsió de realitzar un acte de portes
obertes abans de l’inici del curs 2010-2011, moment en què la nova
escola entrarà plenament en funcionament. El nou edifici de l’escola
Mar i Cel donarà servei als alumnes que aquest curs són als mòduls
on es situa actualment de manera provisional l’escola Mar i Cel, just
al costat del nou centre.

Edifici de l’escola Mar i Cel

Cubelles tancarà el ‘Run10 Mediterranean Series’
Roses, Platja d’Aro i Comarruga completen aquest circuit de curses populars de 10 km
L’arribada de la primavera ha vingut
acompanyada de la creació d’un circuit
de curses populars de 10 quilòmetres,
les Run10 Mediterranean Series. Aquesta
competició va iniciar-se el passat 28 de
març a Roses amb la primera de les quatre
proves i Platja d’Aro va acollir la segona el 14
d’abril. Completen aquesta primera edició
les cites de Comarruga el proper 9 de maig
i Cubelles, que l’acollirà el 16 de maig.
El preu de cada competició és de 12 € pels
propietaris del xip groc (que monitoritza
els temps dels corredors) i de 15 € per a
aquells que l’hagin de llogar. L’organització
premiarà als atletes que prenguin part a tres
o quatre proves oferint-los un millor preu

quan s’inscriguin a les dues darreres, les de
Comarruga i Cubelles. A més, s’entregarà
un record als participants com a premi
per la seva fidelitat. Com a regal especial,
els 150 primers inscrits a la prova de Roses
van rebre una subscripció de sis mesos a la
revista Runner’s World totalment de franc.
Vessant solidària
Els responsables del Circuit han decidit destinar
una part dels ingressos per inscripcions a
l’associació AFANOC (Associació de Familiars
i Amics de Nens Oncològics de Catalunya),
una de les entitats més entregades a lluitar per
la qualitat de vida i estabilitat familiar dels nens
malalts de càncer.

Cartell de la cursa

Obertes les reserves de les noves pistes de frontó
Un cop solucionats els problemes d’estancament d’aigües els usuaris ja poden fer ús del nou
equipament del Poliesportiu
La regidoria d’Esports ja ha començat a rebre les primeres demandes
de lloguer de les pistes un cop s’ha resolt el problema d’estancament
d’aigües que es produïa al terreny de joc. La regidoria d’Esports
va instar a l’empresa constructora de l’equipament a resoldre el
problema que, un cop solucionat, ha permès l’inici de les reserves. La
normativa de les pistes s’ha revisat i adaptat a les noves i millorades
instal·lacions que substitueixen a les antigues, enderrocades amb
motiu de la construcció del pavelló poliesportiu, les obres del qual
actualment estan aturades.
Els nous frontons, que tenen la mateixa orientació que els anteriors,
estan envoltats per una tanca metàl·lica amb una porta d’accés a
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l’extrem del nou pavelló. Tot el recinte disposa d’una il·luminació
ambiental, a més de les lluminàries de les pistes. Una xarxa tanca la
instal·lació per dalt i pel frontal de la paret de joc, de tal manera que
es minimitza el número de pilotes que poden escapar-se de la pista.
També s’ha fet un passadís perquè els jugadors i les jugadores del
futbol vagin dels vestidors de l’estadi Josep Pons i Ventura al camp
de futbol petit. Tot el perímetre de la instal·lació està envoltat per
una tanca de dos metres d’alçada i tots els accessos estan il·luminats
degudament. A més, els accessos s’han cobert amb grava, de tal
manera que les persones usuàries de la instal·lació puguin accedir-hi
còmodament.

Cubelles batega
II Concurs de fotografia ‘Ull jove’
Les obres presentades s’exposaran a l’Espai jove del 19 d’abril al 16 de maig
La segona edició del concurs de fotografia Ull Jove que convoca la regidoria d’Infància i Joventut a través de l’Espai
Jove ja és en marxa. El certamen, adreçat a joves de 16 a 35 anys, va tancar la participació el passat 9 d’abril, i
del 19 d’abril al 16 de maig totes les obres presentades s’exposaran al mateix Espai Jove del Centre Social (C/
Joan Roig i Piera, 3-5). Enguany el concurs dedica la seva temàtica a Cubelles al detall, on s’ha pretès que els
participants posin èmfasi en paisatges, personatges, racons o detalls del municipi que els hagin cridat l’atenció. A
més dels premis de 150€, 100€ i 50€ per al primer segon i tercer, respectivament, enguany s’ha inclòs un premi
especial de 200€ a la millor col·lecció.

Guanyadora edició 2009

En marxa el curs de monitors de lleure a l’Espai Jove
Els qui el superin rebran un diploma oficial que permet treballar en casals d’estiu, campaments,
menjadors escolars i ludoteques
L’Espai Jove acull des del 27 de març i fins el proper 5 de juny el curs de monitors de lleure adreçat a joves de 18 a 35 anys amb interès en
el món de l’educació en el lleure. Es tracta d’un curs de formació homologat per obtenir el diploma de Monitor/a d’Activitats d’Educació
en el Lleure necessari per a treballar amb infants i joves en casals d’estiu, menjadors escolars, campaments, ludoteques… Inicialment es
preveia que hi hagués torns de matí i tarda durant tot el curs i limitava l’edat als 30 anys. Per peticions de la demanada però, va unificar-se
l’horari al torn de tarda (excepte durant la Setmana Santa), i es va ampliar l’edat als 35 anys. L’etapa lectiva del curs són 100 hores, que es
completaran amb 150 hores de pràctiques i l’elaboració de la corresponent memòria. La part teòrica contén assignatures com pedagogia,
psicologia, sociologia, dinàmica de grups, joc i expressió... mentre que la part pràctica suposarà l’aplicació dels coneixements adquirits en
espais de treball.
Aquest curs reforça l’aposta formativa que s’impulsa des de l’Espai Jove amb diverses iniciatives que ampliïn els coneixements i el currículum
dels joves segons les seves necessitats i interessos. En aquest sentit, ara fa uns mesos va programar-se el curs de pre-monitors de lleure, una
titulació prèvia adreçada a joves amb les mateixes inquietuds que el curs de monitors però dels 15 als 17 anys d’edat.

L’Espai Jove promou una jornada idCat
Aquest certificat digital permet fer tràmits a Internet amb tota validesa oficial
Les noves tecnologies permeten a l’usuari
realitzar tràmits des de casa sense necessitat
de desplaçar-se a les dependències dels
organismes pertinents. Per fer-ho és
imprescindible un identificador digital que
garanteix la identitat de les persones a
Internet i que permet operar amb validesa
oficial amb diferents administracions. Per
apropar aquesta eina a la ciutadania, l’Espai
Jove va acollir el passat 22 de març una
jornada informativa de l’idCAT, emès per
l’Agència Catalana de Certificació - CATCert.
També permet fer altres operacions, com

ara signar correus i documents electrònics,
formularis web o tramitar l’informe de vida
laboral, l’assegurança mèdica europea i la
declaració de la renda.
El certificat idCAT es lliura en una memòria
USB que es pot utilitzar en qualsevol
ordinador amb connexió USB. L’accés al
certificat idCAT està protegit amb paraula
de pas, com en el cas de les targetes de
crèdit, i el clauer idCAT també funciona com
a memòria USB típica, per tal de transportar
tot tipus de fitxers de l’usuari.

Identificador digital idCat

Casal i colònies d’estiu municipals
La sortida serà de quatre dies a Pontons, mentre que l’esplai es farà a l’escola Charlie Rivel
La regidoria d’Infància i Joventut organitza un casal d’estiu i unes colònies adreçats als joves del municipi i que gestionarà l’Esplai Kitsch. El
casal d’estiu es farà a les instal·lacions de l’escola Charlie Rivel del 28 de juny al 30 de juliol. Els nois i noies de 3 a 14 anys que hi participin
realitzaran tallers, sortides, jocs i jornades a la piscina municipal del Poliesportiu.
Pel que fa a les colònies, la destinació triada és la casa de Cal Diable, a Pontons. Els joves de 6 a 12 anys que s’hi inscriguin podran gaudir
d’un entorn natural on realitzar múltiples activitats del 26 al 30 de juliol.
Les inscripcions per a les dues activitats es podran fer del 24 de maig al 4 de juny de 17h a 19h. a l’Espai Jove (Centre Social - c/Joan Roig i
Piera, 3-5). Per formalitzar-la cal portar fotocòpies del DNI o llibre de família de l’infant, del llibre de vacunes, de la targeta sanitària; i el full
d’inscripció i la fitxa mèdica degudament emplenades i signades.
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Cubelles batega
Activitats educatives i d’orientació acadèmica i laboral
adreçades als alumnes de secundària
La regidoria d’Infància i Joventut ha programat diversos tallers i xerrades als instituts
Diverses entitats i professionals especialistes
participen en les activitats que la regidoria
d’Infància i Joventut organitza a l’alumnat dels
instituts del municipi durant el curs 20092010. Tots els grups-classe des de 1r d’ESO
fins a 1r de Batxillerat dels dos instituts han
participat en els tallers d’afectivitat i sexualitat
adaptats a les diferents edats dels alumnes.
L’objectiu és explicar la sexualitat com una
part fonamental del desenvolupament humà,
contrastar mites sobre la salut que fan que
els joves tinguin comportaments de risc,
resoldre els dubtes que es plantegen en cada
etapa de creixement i fomentar el respecte
cap a les diferents orientacions sexuals, a més
de donar informació sobre com prevenir
les ITS i els embarassos no desitjats.De
manera estratègica també han tingut lloc
els tallers d’habilitats socials, per potenciar
l’autoconeixement i observar la relació
amb un mateix i amb els altres, aprendre
estratègies de relaxació i autocontrol,
fomentar l’escolta activa, l’expressió
d’opinions i el diàleg i aprendre sistemes de
comunicació de sentiments, idees i emocions
de forma constructiva i no agressiva.
Els estudis també han centrat una part de
les activitats, gràcies als tallers d’orientació
acadèmica per als alumnes de 4t d’ESO i 2n
de Batxillerat. Aquests, serveixen per donar
a conèixer l’oferta formativa i acadèmica
que tenen els estudiants després de finalitzar
l’ESO i el Batxillerat, i proporcionar als
alumnes les eines i els recursos necessaris
que facilitin la decisió i l’accés als nivells
d’ensenyament acadèmic. Per als alumnes

IES Cubelles

interessats en accedir al món laboral s’ha fet
un taller d’orientació laboral amb l’objectiu
de dotar-los d’habilitats pràctiques dirigides a
la inserció laboral. S’ofereix una perspectiva
general sobre quines són les seves opcions
futures i els aspectes bàsics del món del
treball.
Complementant aquests tallers informatius
d’orientació acadèmica i laboral, diversos
joves professionals han fet xerrades als
alumnes de 2n d’ESO de l’IES Cubelles,

amb l’objectiu de motivar-los a finalitzar els
seus estudis. A partir de les expectatives
professionals dels mateixos alumnes s’ha
fet una recerca de joves professionals de la
comarca que hagin seguit circuits formatius
similars als que aquests alumnes tenen a
l’abast, i que actualment estiguin treballant
o finalitzant els seus estudis professionals,
com ara joves bombers, tècnics esportius,
dissenyadors gràfics, hostalers, assessores
d’imatge i perruqueria i informàtics.

Xerrades de prevenció a l’Espai Jove
Aquestes trobades amb joves del municipi van tractar la
drogodependència, la sexualitat i l’afectivitat
Diversos grups de joves de Cubelles van acudir a l’Espai Jove amb l’objectiu de resoldre
dubtes relacionats amb la seva salut. Per atendre aquesta demanda, a l’Espai Jove s’han
organitzat xerrades sobre afectivitat i sexualitat, i sobre prevenció de drogodependències.
La xerrada sobre afectivitat i sexualitat, càrrec de la mateixa infermera del Programa Salut
i Escola que un cop per setmana es troba a l’institut, va resoldre dubtes de l’alumnat
relacionats amb temes de salut i la prevenció de conductes de risc. Pel que fa la xerrada
sobre prevenció de drogodependències,a càrrec del preventòleg del projecte TRACA (Pla
de Prevenció de Drogodependències de Cubelles, Canyelles i Olivella), i va consistir en
establir un espai de relació directa per parlar amb els i les joves sobre les drogues. L’objectiu
és reflexionar conjuntament amb els menors sobre els riscos, els danys, els efectes, la
publicitat, les lleis, les actituds al consumir, la conducció... per tal que adoptin una postura
crítica, entenent que la decisió final de consumir o no, recau sobre ells mateixos.
Cartell de la campanya
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Cubelles batega
Netegen els abocadors incontrolats de restes d’amiant
Una empresa autoritzada per al seu tractament i transport ha netejat els punts identificats
La regidoria de Medi Ambient, dins de la seva tasca periòdica de
neteja d’abocadors incontrolats, ha actuat recentment en diversos
punt del municipi en el que s’havia identificat, entre l’habitual poda i
runa, restes d’amiant o asbest.
Els abocaments incontrolats de diferents tipus de residus,
principalment poda i runa, són un problema habitual en tots els
municipis. És per això que l’Ajuntament de Cubelles, diverses vegades
l’any, efectua una neteja d’aquests abocadors, amb la corresponent
despesa i perill d’insalubritat i incendi que representen. Enguany,
aquesta situació s’ha vist agreujada per la problemàtica afegida
de detectar en aquests abocadors incontrolats residus d’amiant
barrejats. Es tracta, bàsicament, de restes d’uralita, que s’aboquen
juntament amb runa d’obres.
L’amiant és un producte mineral, de gran durabilitat i de cost reduït,
format per feixos de fibres minerals sòlidament unides i molt
resistents a la calor, l’abrasió i la tracció. Aquestes característiques
han fet que hagi estat un material molt usat a la construcció, però
actualment el seu ús no està permès ja que esdevé un residu
potencialment perillós. El risc de patir una malaltia associada a
aquest mineral està directament relacionada amb la concentració
de les fibres presents a l’aire, la duració de l’exposició, la freqüència
d’exposició, la mida de les fibres inhalades i el temps transcorregut
des de l’exposició inicial.
Per aquestes característiques especials, la retirada de l’amiant no
és pot fer, ni molt menys, de la mateixa manera que en el cas dels
residus que trobem habitualment en els abocadors incontrolats. Les
tasques es fan amb unes mesures de seguretat determinades, des de
la separació inicial de la resta de residus fins a la seva destinació final.
La complexitat del procés i la seva perillositat fan que la retirada
sigui molt costosa.
En el cas dels abocadors incontrolats en què l’Ajuntament de

Tasques de recollida d’amiant

Cubelles ha fet una actuació en relació a l’amiant, el Consistori ha
contractat una empresa expressament autoritzada per a la gestió
d’aquests tipus de residu. Els operaris d’aquesta separen l’amiant
dels altres residus, els embalen, segellen i etiqueten, i els traslladen a
dipòsits controlats autoritzats mitjançant un transportista homologat
per l’Agència de Residus de Catalunya.
Davant la problemàtica i els costos que genera aquestes neteges,
les persones que s’hagin de desprendre d’aquest producte tenen la
possibilitat d’informar-se prèviament, bé a través de l’Ajuntament o
bé directament a través de l’Agència de Residus de la Generalitat de
Catalunya, de com fer-ho, abans d’abocar-ho despreocupadament
en qualsevol punt.

Nova visita dels assessors del Síndic a Cubelles
Una vintena de persones van entrevistar-s’hi el passat 3 de març al Centre Social
Els assessors del Síndic de Greuges de Catalunya van ser a Cubelles
el passat 3 de març per rebre a les entitats i als particulars que
senten que l’administració els ha vulnerat algun dret. Segons
l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC), el total
d’entrevistes concertades amb els tècnics del Síndic de Greuges van
ser una vintena. El director d’ordenació del territori i relacions locals
del Síndic, Matías Vives, explicava que “de seguir amb la mateixa
dinàmica, es podria arribar al centenar d’entrevistes a l’any a mesura
que l’organisme de defensa de les persones i els seus drets es
conegui més”.
Aquestes trobades amb la ciutadania de Cubelles són fruit del
conveni que l’Ajuntament i el Síndic de Greuges van signar a finals
del 2008. Les persones o entitats que considerin que l’administració
els ha vulnerat algun dret poden adreçar-se directament al Síndic
per Internet (www.sindic.cat), telèfon (900 124 124) o correu
electrònic (sindic@sindic.cat); o bé deixar la seva queixa per escrit a
la bústia del Síndic que hi ha a l’OPIC (C/Joan Roig i Piera, 3-5).
Bústia del Síndic a l’OPIC
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Cubelles batega
Acord amb la UAB per dinamitzar el teixit associatiu
El projecte té una durada d’un any i el portaran a terme alumnes del màster de participació
La regidoria de Participació Ciutadana
pretén realitzar un projecte de dinamització
del teixit associatiu. Aquest es durà a terme
per un equip d’investigació del màster
de Participació i Polítiques Locals de la
Universitat Autònoma de Barcelona, fruït
del conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Cubelles i el citat centre
universitari.
L’any 2007 l’Ajuntament va promoure
un procés de participació dirigit a les
entitats municipals amb l’objectiu principal
d’estructurar la informació de la que
disposava l’Administració en relació al teixit
associatiu, de tal manera que es pogués fer un
mapa el més fidel possible d’aquest. A més,
també es buscaven objectius de procés com
facilitar un espai de trobada, debat i reflexió,
generar informació útil per la difusió de les
pròpies entitats i donar a conèixer l’OPIC
com a servei d’assessorament i consulta a

disposició de les entitats municipals.
Aquesta diagnosi és de gran utilitat per
observar els aspectes més estructurals
del teixit associatiu com, per exemple, la
tipologia d’entitats, funcions, organització
interna, vincles, treball en xarxa, autonomia
o dependència financera, etc. També ens
permet conèixer quines són les seves
inquietuds i demandes com, per exemple, la
necessitat d’impulsar accions de foment del
teixit associatiu, l’elaboració d’una agenda
d’activitats que permeti la coordinació entre
les entitats i entre aquestes i l’Ajuntament,
creació d’un punt d’informació i banc de
recursos de les associacions, etc.
El projecte de dinamització del teixit
associatiu que impulsa la Regidoria de
Participació Ciutadana té com a punt de
partida la diagnosi i les propostes fetes per
les associacions al 2007. La dinamització

del teixit associatiu consisteix en treballar
els punt forts i febles de les associacions
per tal d’aconseguir entitats més fortes,
autònomes i autosuficients, fomentar
l’associacionisme –sobretot, la captació de
nous socis-, crear vincles de relació entre
les associacions i enfortir la relació entre
aquestes i l’Ajuntament. També s’aniran
treballant altres objectius i/o necessitats que
les associacions vagin plantejant al llarg del
procés de participació.
El projecte té una durada aproximada d’un
any i es va presentar aprofitant la celebració
de les II Jornades de Participació Ciutadana,
celebrades el mes de març. El Consistori
cubellenc s’està erigint com un referent en
la innovació participativa, amb processos
participatius moderns i projectes d’innovació
europea en temes tant transversals com els
drets humans.

La rotonda de l’avinguda del Terme deixa de ser provisional
Des del març també se n’ha instal·lat una al carrer de la Creu per regular aquest conflictiu encreuament
La rotonda situada a la cruïlla de l’avinguda del Terme i el carrer
de Nostra Sra. de la Mercè que s’havia col·locat de manera
provisional a principis d’any ja és definitiva. L’actuació feta per la
regidoria d’Obres i Serveis Viaris va finalitzar a primers de març i ha
aconseguit reduir la velocitat dels vehicles i la quantitat d’accidents
que es registraven al pas per aquest encreuament, el que suposa un
resultat molt satisfactori.
Prova al C/ de la Creu
De la mateixa manera, a meitats de març va instal·lar-se una rotonda
provisional al carrer de la Creu. L’objectiu d’aquesta rotonda és
regular el trànsit en aquest encreuament de fins a cinc carrers que
el feia ser un punt conflictiu. Depenent dels resultats i de la opinió
de veïns i usuaris es plantejarà la seva construcció definitiva.

Rotonda provisional al carrer de la Creu

Actes del Dia de la Dona Treballadora
La regidoria de Polítiques d’Igualtat incideix en les desigualtats de gènere mentre enllesteix el
Pla d’Igualtat de Cubelles
La jornada va començar amb la lectura a tres veus del manifest
unitari. Maria Lluïsa Romero, Alcaldessa de Cubelles; Montserrat
Mestres, en representació de l’Associació d’Hostaleria i Comerç
de Cubelles, i Gemma Sánchez van llegir el manifest a la sala
d’exposicions del Centre Social. La jornada es va completar amb
la inauguració de l’exposició interactiva Reacciona!! Anem a mitges,
una exposició didàctica sobre gènere i desenvolupament, amb
l’objectiu principal de dotar d’uns coneixements per entendre
realment les desigualtats de gènere. L’exposició, que es completava
amb un joc de rol, informava als participants sobre la problemàtica
de l’equitat de gènere i el respecte dels drets de les dones en
l’àmbit laboral. Finalment, el 13 de març al mateix Centre Social,
el Grup de Teatre del Casal de Cultura va preparar unes lectures
dramatitzades que tancaven la celebració del Dia Internacional de
la Dona Treballadora.
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Lectura del manifest al Centre Social

Cubelles batega
En marxa la 36a Setmana Cultural
Una vintena d’actes entre presentacions de llibres, exposicions i activitats infantils i culturals es
duran a terme al voltant del dia de Sant Jordi
El 23 d’abril, dia de Sant Jordi i del llibre, és l’eix vertebrador de la
Setmana Cultural de Cubelles, l’esdeveniment cultural més ampli
del municipi que enguany arriba a la 36a edició. Com és habitual,
nombrosos actes tindran lloc en diversos espais de la vila i adreçats a
tot tipus de públic des del dia 16 fins el 25 d’abril, exposicions a banda.
Espectacles infantils, tallers, presentacions de llibres, exhibicions de circ
i lectures de poemes inundaran d’activitats culturals el municipi.
A banda, també s’hi emmarquen l’entrega de premis del 14è Concurs
de contes i narració breu Víctor Alari, la XII Trobada de puntaires i
el 5è Festival de Cant Coral Vila de Cubelles. També hi haurà les
exposicions de pintures de Shozo i Satoco Somekawa, de les obres
participants al concurs de pintura ràpida i de l’exposició fotogràfica
del concurs Ull jove. Podeu consultar el programa complet de la
36a Setmana Cultural de Cubelles a www.cubelles.cat.

Puntaires al Centre Social

El PECCat preveu nous equipaments culturals
L’Ajuntament vol fer un pas més i treballa per elaborar el Pla Local d’Equipaments Culturals del municipi
El PECCat (Pla d’Equipaments Culturals
de Catalunya) ha aprovat un pressupost
d’1,2 milions d’euros destinats a impulsar
una política de construcció i millora
d’equipaments culturals arreu de Catalunya,
el que completarà la xarxa d’espais culturals
al país amb 395 nous equipaments en els
propers deu anys. En el cas de Cubelles, a
banda de la nova biblioteca projectada, el
PECCat preveu la construcció de l’Arxiu

municipal, un espai bàsic escènicomusical,
un espai d’art multifuncional i l’adequació
d’un centre cultural. Aquesta és la previsió
que el departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya va presentar recentment en un
acte que va comptar amb l’assistència de la
regidora de Promoció Cultural, Prudencia
Carrasco. Segons la titular de Promoció
Cultural del municipi “ara és el moment de

fer un pas més endavant elaborant el Pla
Local d’Equipaments Culturals”. Per durlo a terme s’ha demanat una subvenció a
la Generalitat que farà possible un procés
participatiu entre totes les entitats i la
ciutadania de Cubelles on es donarà veu a
les idees i opinions per a poder construir el
mapa cultural dels equipaments necessaris
al municipi.

Aprovada la modificació de l’ordenança de tinença
d’animals domèstics
La Policia Local va dur a terme una campanya centrada en la detecció d’infraccions que va
finalitzar sense cap sanció
La nova ordenança municipal de tinença responsable d’animals de
companyia ja ha entrat en vigor. Les modificacions van ser aprovades
amb la unanimitat de tots els regidors del Consistori en el Ple
municipal del passat mes de febrer i la Policia Local ja pot aixecar
acta de les conductes incíviques que vulnerin algun dels articles
d’aquest reglament. L’ordenança conté el catàleg d’infraccions que
estableix tres nivells. Infraccions lleus que es sancionen amb multes
de 100 a 400€, infraccions greus de 401 a 2.000€ i infraccions molt
greus amb multes de 2.001 fins a 20.000 €.
Precisament la Policia Local ha dut a terme una campanya centrada
en la detecció d’infraccions que ha realitzat 25 controls específics, a
banda del control rutinari en els torns de servei. En el que ha durat
la campanya no s’ha emès cap sanció malgrat que sí s’han realitzat
68 notificacions a propietaris de gossos als qui se’ls va lliurar un
exemplar de la nova ordenança. La campanya també ha servit al
cos policial per valorar i establir quines són les zones del municipi
on la tinença d’animals es realitza de manera incívica vulnerant el
reglament municipal.

Cartell de sensibilització en un parc municipal
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Cubelles batega
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra fan balanç
del 2009 davant la ciutadania
Els assistents destaquen la proximitat i la millora de l’efectivitat del cos
La Policia Local de Cubelles i els Mossos d’Esquadra va presentar
el passat 5 de març el balanç del 2009 de les incidències que hi ha
hagut al municipi, en una sessió informativa que va aplegar a unes
60 persones al Cinema Mediterrani. El total de denúncies que ha
rebut la Policia Local, ha augmentat respecte l’any passat, el que
segons l’inspector en cap de Cubelles, Sebastià Rodríguez, es tracta
d’un indicatiu que demostra que la Policia Local ha augmentat la
seva efectivitat i la seva feina de proximitat. L’inspector també ha
confirmat que es reben més consultes al telèfon de la comissaria,
per la qual cosa, dedueix que el cos municipal és una referència per
a la ciutadania.
En la segona part de l’audiència, la cap de l’àrea bàsica i inspectora
dels Mossos d’Esquadra a Vilanova i la Geltrú, Rosa Gubianes, també
va presentar els resultats de trànsit i les detencions. L’acte el va obrir
el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Rodríguez Serra, amb un
discurs en el qual lloava la tasca dels cossos de seguretat i afegia que
Cubelles té la sort que “no és un municipi conflictiu”.
Un cop presentades les dades es va obrir el torn de preguntes
a les persones assistents. A banda de la petició de més presència
policial als barris i urbanitzacions i alguns aclariments sobre les dades

Rosa Gubianes i Sebastià Rodríguez

presentades en la memòria del 2009, van destacar les mostres
d’agraïment de diversos ciutadans i ciutadanes que van felicitar la
tasca professional i el vessant humà dels agents d’ambdós cossos.

Finalitzen les sessions d’educació viària a les escoles
La Policia Local valora la possibilitat de crear un parc infantil de trànsit
que podria estar enllestit l’any vinent
La Policia Local manté la voluntat d’establir
un parc infantil de trànsit que contingui un
circuit i diverses senyals, i que estigui preparat
per fer-ne ús en bicicleta. Aquest parc, que
podria ser una realitat l’any vinent, facilitaria
la tasca que el cos policial realitza amb els
centres escolars en matèria d’educació
viària. A dia d’avui, per realitzar aquesta
part pràctica han de desplaçar els alumnes
dels altres centres a l’escola Charlie Rivel,
on disposen del material que els cedeix el
Servei Català de Trànsit per poder muntar
un parc de trànsit mòbil.

El passat 17 de març van finalitzar aquestes
sessions d’educació viària als centres
educatius del municipi que van començar
després de les vacances nadalenques.
Es tracta d’una activitat que ja fa 18 anys
que es duu a terme en alumnes de P3 a
6è i que s’emmarca dins la programació
escolar sense influència curricular. L’objectiu
principal és fer reflexionar als alumnes i
donar-los la informació suficient en matèria
de seguretat viària. La metodologia de
treball pretén que els propis alumnes
treguin les seves conclusions, ja que des de
la Policia Local es considera que “la millor

manera d’aprendre és descobrir”. Aquestes
sessions tenen una durada de 3 hores per
curs i també s’amplien als dos instituts del
municipi. En aquest cas però, es treballen
aspectes de seguretat amb més profunditat
per la proximitat dels alumnes amb els
ciclomotors, mentre que a les escoles es
treballen més des de la vessant d’ús de la
via pública en bicicleta o com a vianants.
També als instituts es dóna la oportunitat
als alumnes de formular les seves propostes
per millorar la seguretat viària al municipi
des de la seva experiència personal.

Campanya de control d’aparcaments per a minusvàlids
Les sancions per estacionar en zones reservades van dels 60 als 90€
i suposen la retirada del vehicle
Garantir els espais reservats per a l’estacionament de vehicles de persones minusvàlides és l’objectiu d’una nova campanya engegada per
la Policia Local de Cubelles. Aquesta acció preventiva de control es durà a terme tant en les places d’aparcament públiques com en les
personalitzades, que poden sol·licitar els qui estiguin empadronats al municipi adreçant-se a la regidoria de Serveis a les Persones. Les
sancions per a aquells que estacionin en zones reservades per a minusvàlids van dels 60 als 90 € a més de la retirada del vehicle per part
de la grua municipal.
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Cubelles batega
Augmenten els visitants durant el 2009
malgrat baixar l’ocupació
Les oficines de Turisme registren un 13% d’augment de consultes mentre que els allotjaments
disminueixen un 17%
La regidoria de Turisme ha fet públic el resum de les dades turístiques
referents a l’any 2009. D’aquestes cal destacar l’augment de visitants
que van adreçar-se a les oficines de Turisme – tant la del castell
com la de la platja-. L’oficina del centre de la vila ha registrat 827
consultes més que l’any 2008, el que situa la xifra total en 6.398
visitants i suposa un augment del 13%. L’oficina de Turisme de la
platja va seguir una idèntica tònica, doncs l’augment ha estat del
12,6% i situa la xifra absoluta en 1.906 visitants.
Paradoxalment, o fruit de la conjuntura econòmica del moment,
l’ocupació de les places hoteleres a Cubelles va patir un important
descens respecte l’any anterior. Si el 2008 la ocupació mitjana havia
estat del 58%, el 2009 únicament es registrava un 41%.
SICTED
També l’any 2009 l’oficina de Turisme del castell va renovar el
segell de qualitat SICTED (Sistema, Integral de Qualitat Turística
en el Destí), un projecte que busca una millora de la qualitat
dels productes, serveis i la imatge turística del territori. Enguany
es renovarà el distintiu de qualitat i s’incorporarà la proposta de
distinció de l’oficina de Turisme de la platja.

Oficina de Turisme de la platja

3a trobada de Corvettes, el 25 d’abril
La trobada de vehicles clàssics es farà el 9 de maig i és oberta a tothom
qui tingui un vehicle de més de 25 anys
El proper 25 d’abril el passeig de la Marina acollirà la 3a trobada de Corvettes. Diversos models d’aquest vehicle esportiu
arribats de tot el territori es concentraran
a partir de les 11h. i fins el migdia tot esperant repetir l’èxit de convocatòria de les

edicions anteriors. I el 9 de maig es reedita
la Trobada de Vehicles Clàssics, on es preveu
l’assistència de nombrosos cotxes que aniran arribaran provinents de tota Catalunya.
L’acte, organitzat per la regidoria de Turisme
amb la col·laboració de l’associació Amics

dels clàssics, preveu l’assistència de més de
30 cotxes a partir de les 9.30h. La trobada
s’obre a totes aquelles persones que tinguin
un clàssic (antiguitat mínima de 25 anys) ja
siguin cotxes, motos o bicicletes.
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Plens municipals
Ple ordinari de 15 de febrer de 2010
Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 1133/2009 al 1278/2009, i
de l’1/2010 al 60/2010.
Temes de personal.

d’Ordenació Urbanística Municipal de Cubelles.
S’aprova per unanimitat deixar-ho sobre la taula.
Moció oberta als grups municipals de l’Ajuntament
de Cubelles de rebuig a la candidatura del
cementiri nuclear d’Ascó presentada per ICV.
Desestimada per 10 vots en contra (4 del PSC, 4
de CIU i 2 del PPC), 1 abstenció (1 d’EC-FIC) i 6
vots a favor ( 4 d’ICV, 1 d’ ERC i 1 d’ ICb).

NO APROVATS

APROVATS

Acta de la sessió ordinària del 21 de desembre
de 2009. S’aprova per unanimitat deixar-ho
sobre la taula.
Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Cubelles presentat per l’equip redactor del Pla

Resum numèric relatiu a la revisió definitiva del
Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener
de 2009, de la qual en resulta una població de
13.711 habitants. Aprovat per unanimitat de tots
els grups.

DONAR COMPTE

Especificació de l’ens cessionari en l’acord
adoptat en sessió ordinària de 19 d’octubre de
2009 d’aprovació de la cessió gratuïta de terreny
per a l’ampliació del CEIP Mar i Cel. Aprovat per
unanimitat de tots els grups.
Modificació puntual de l’ordenança municipal
de tinença d’animals domèstics de companyia.
Aprovat per unanimitat de tots els grups.
Moció presentada per ERC en què s’insta a l’estat
espanyol a cancel·lar immediatament el deute
extern que té contret Haití, pel terratrèmol
del 12 de gener de 2010. Es sotmet a votació
la moció amb les esmenes indicades durant la
sessió i s’ aprova per unanimitat dels membres
de la Corporació.

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern ordinària del 12/01/10
DONAR COMPTE
Decrets d’Alcaldia
APROVATS
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 9 de desembre de 2009.
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 22 de desembre de 2009.
Acta de la sessió extraordinària i urgent de la Junta
de Govern Local de data 31 de desembre de 2009.
Rectificació de l’errada material de la JGL de data
13/10/09 segons consta a l’acta.
Adjudicació definitiva del contracte de
subministrament de la roba per al cos de la Policia
Local i pels gruistes, a l’empresa Cables y Eslingas
S.A. per un import màxim de 40.000,00 €.
Certificació núm. 5 i última de les obres
d’execució del projecte d’adequació de diferents
espais verds presentada per FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA per
un valor de 269.859,95 €.

Junta de Govern ordinària del 26/01/10
DONAR COMPTE
Decret d’Alcaldia 35/2010
APROVATS
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 16 de gener de 2010.
Modificació de les bases de la plaça d’auxiliar
administratiu/va vacant a la plantilla del personal
funcionari de l’Ajuntament de Cubelles publicades
al BOP número 264, de 4 de novembre.
Aprovació definitiva del
Projecte de
reurbanització i adequació de línies aèries i
soterrament de contenidors del nucli antic de
Cubelles, Fase 1-A, amb un pressupost d’execució
per contracte de 853.168,62 €.
Aprovació definitiva del projecte de reurbanització
i adequació de línies aèries i soterrament de
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-B
amb un pressupost d’execució per contracte de
289.158,06 €.
Aprovació definitiva del projecte de reurbanització
i adequació de línies aèries i soterrament de
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-C
amb un pressupost d’execució per contracte de
27.817,84 €.
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Aprovació definitiva del projecte de reurbanització
i adequació de línies aèries i soterrament de
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-D
amb un pressupost d’execució per contracte de
122.555,40 €.
Aprovació definitiva del projecte de reurbanització
i adequació de línies aèries i soterrament de
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-E
amb un pressupost d’execució per contracte de
314.277,15 €.
Aprovació definitiva del projecte de reurbanització
i adequació de línies aèries i soterrament de
contenidors del nucli antic de Cubelles, Fase 1-F
amb un pressupost d’execució per contracte de
257.591,25 €.
Certificació núm. 2 i última de les obres
d’execució del projecte de les obres d’execució
del projecte d’arranjament de la façana de
l’edifici del Bar-Restaurant municipal de Cubelles
presentada per REFORMES SAÓ, SL, per valor
de 30.581,09 €.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Cubelles i l’Associació d’Hosteleria i Comerç
de Cubelles per organitzar el servei de bar del
Carnaval 2010.
Adjudicació definitiva del contracte de serveis de
redacció d’un estudi de viabilitat d’una concessió
administrativa per la construcció i explotació
d’habitatges de lloguer social, a l’empresa Estudi
Alfa Associats S.L. per import de 42.920,00€.
Bases del 14è Concurs de Contes i Narració
Breu “Víctor Alari” 2010, organitzat per Ràdio
Cubelles que s’incorporen com a annex amb una
despesa de 1.530€ en diners i vals per a premis.
Aprovació inicial el projecte constructiu de Sala
Sòcio-Cultural Municipal de Cubelles amb un
pressupost d’execució de 965.310,70€.
Realitzar els projectes d’inversió detallats a
l’expedient pel qual es crea el Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) i
la sol·licitud de finançament de les actuacions
d’interès social de l’annex.
Modificació del preu públic del tiquet de la
Xatonada Popular per un import de 8€.

Junta de Govern extraordinària i
urgent del 2/02/10
APROVATS
Certificació núm. 1 de les obres d’execució del
projecte de construcció de dos pistes de frontó
al Poliesportiu municipal de Cubelles, presentada
per CELSO PORTELA CONSTRUCCIONES,

SL per valor de 68.111,28 €.
Certificació núm. 2 de les obres d’execució del
projecte de construcció de dos pistes de frontó
al Poliesportiu municipal de Cubelles, presentada
per CELSO PORTELA CONSTRUCCIONES,
SL per valor de 72.260,33 €.
Aprovació inicial del projecte d’instal·lació
esportiva a l’aire lliure “Cubeskate Sajosport”
amb un pressupost d’execució de 132.582,33€.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa FATSINI, S.L. el lloguer, muntatge
i desmuntatge d’una carpa amb decoració,
il·luminació i amb una maquinària de calefacció
pel carnaval 2010 per import de 10.208,00€.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
MANAGEMENT D’ESPECTACLES DURÁN, S.L.,
l’actuació de l’Orquestra Internacional Maravella en
motiu del “Ball de Mantons” per import de 7.308€.
Plec de Clàusules d’Explotació, administratives
Particulars i de prescripcions tècniques de
l’adjudicació del contracte de gestió de servei
públic per al servei d’enllumenat públic de
Cubelles amb una despesa de manteniment de
737.584,61€ i 360.000€ d’inversió.

Junta de Govern ordinària del 9/02/10
DONAR COMPTE
Decret d’Alcaldia 64/2010, 65/2010, 66/2010 i
67/2010.
APROVATS
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 26 de gener de 2010.
Acta de la sessió extraordinària i urgent de la
Junta de Govern Local de data 2 de febrer de
2010.
Preu públic de 25€ per a les figures de plom
de les bastoneres i incloure’l a l’annex de
l’Ordenança Fiscal núm 28.
Avantprojecte de restauració i ús dels espais
de visita pública del castell de Cubelles amb un
avanç de pressupost total d’1.900.000€.
Projecte per a l’ implantació i desenvolupament
d’ una seu electrònica.
Normativa especifica d’ús de les pistes de frontó
adjuntat a l’expedient.
Signatura del Conveni d’Encàrrec de Serveis o
de Col·laboració per a la realització de l’encàrrec
de prestació de Serveis de la Protecció de la
Salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i
l’Ajuntament de Cubelles.

Acords de la Junta de Govern Local
Contracte menor de subministrament de 1.000
racions de xató per els actes de la 9a Xatonada
Popular amb les empreses Talavera Gijón
Restauración S.L.L., Montserrat Mestres Mercader,
ASTUR S.A., LEZACA, S.L. i Ma Vanessa Gómez
Domingo per un import total de 5.500€.
Recepció definitiva de les obres del projecte bàsic
i executiu de la renovació integral de l’enllumenat
de Mas Trader, sector I presentada per SECE, S.A.
per un import total de 1.275.748,52€.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
EDECOM 21, S.L. per a la realització de la
Campanya Publicitària de Sensibilització Social
en la tinença de gossos al municipi de Cubelles
per import de 20.300,00€.
Preu públic de 2 € per la cassola commemorativa
de la Xatonada Popular proposada i incloure-la a
l’annex de l’Ordenança Fiscal núm 28.
Preu públic d’1€ pel Tast de Vins de la Xatonada
Popular i incloure’l a l’annex de l’Ordenança
Fiscal núm 28.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa TEAM CARPES, S.L. pel lloguer de
carpes, incloent el muntatge i desmuntatge de les
mateixes, així com taules i condicionadors d’aire
calent en motiu de la 6a Fira de Comerç Just i
Solidaritat de Cubelles per import de 4.584,32 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES,
S.L. per l’actuació de l’Orquestra Centauro en
motiu del “Ball de Carnaval” per import de
9.512,00€.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
de l’adjudicació del contracte d’obres per a
l’execució del projecte de construcció d’un
skatepark al municipi de Cubelles.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
de l’adjudicació del contracte d’obres per a
l’execució del projecte de construcció d’una sala
sociocultural al municipi de Cubelles.
Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona
i l’Ajuntament de Cubelles amb l’objectiu de
desenvolupar les pràctiques en investigacions
amb metodologies participatives en el marc del
Màster Oficial “Participació i Polítiques Locals”,
edició 2009-2011 amb una despesa d’11.600€.
Bases reguladores pel Concurs de Mestres
Xatonaires de la 9a Xatonada de Cubelles 2010,
i la despesa de 450€ per a premis.
Bases reguladores per la participació
d’establiments per oferir degustacions de vi i
cava per la Xatonada popular de Cubelles.

Junta de Govern ordinària del 23/02/10
DONAR COMPTE
Decret d’Alcaldia 98/2010 i 110/2010.
APROVATS

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 9 de febrer de 2010.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
CORE SOLUTIONS, S.L. pel servei de
consultoria i assistència per la regularització de la
situació d’algunes finques de titularitat municipal
per import de 13.304.50€.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
CUÏC, S.L. per la construcció, muntatge,
il·luminació, sonorització i desmuntatge d’una
carrossa pel Carnestoltes 2010 per import de
6.936,80 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i
de Prescripcions Tècniques de l’adjudicació del
contracte de subministrament d’un vehicle 4x4
que adscrit al servei de la Policia Local amb la
despesa total de 61.431,00€.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
Gestión Integral del Conflicto S.L, pel servei
d’assessorament i consultoria en gestió del
conflicte per import de 15.533,28€.
Bases del concurs de pintura ràpida organitzat
per la Regidoria de Promoció Cultural que es
realitzarà el dia de Sant Jordi amb la despesa de
600,00€ en premis.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa CERÀMIQUES GRAUPERA, S.A. per
la contractació per l’adquisició de cassoles, plats
i forquilles per la Xatonada Popular de Cubelles
2010 per import de 3.154,33€.
Contracte menor de serveis amb l’empresa CIVIS
- MARTA MARTORELL I CAMPS per prestar
la consultoria i assistència en la realització del
procés participatiu per l’elaboració de l’Agenda
Local pels Drets Humans a Cubelles per import
de 7.820,91 €.
Reconeixement extrajudicial de crèdits a favor de
les empreses o persones indicades a la proposta
per un import total de 271.001,74€
Aprovació definitiva del projecte constructiu de
Sala Sòcio-Cultural Municipal amb un pressupost
d’execució de 965.310,70€.

Junta de Govern extraordinària i
urgent del 4/03/10
APROVATS
Aprovació definitiva del projecte d’obres
d’adequació paisatgística i ambiental de la
desembocadura del riu Foix, entre el mar i la
C-31, 1a i 2a Etapa, amb un pressupost d’execució
de 982.517,86€.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
de l’adjudicació del contracte d’obres per a
l’adequació paisatgística i ambiental del riu foix
entre el mar i la c-31 de la desembocadura del
riu foix 1ª i 2ª fase.

Junta de Govern extraordinària i
urgent del 8/03/10

DONAR COMPTE
Decret d’Alcaldia 181/2010 i 201/2010.
Interlocutòria de 28 de gener de 20010 en el recurs
ordinari 383/2008 secció 3a. , interposat davant
del per ENDESA GENERACIÓN, SA per la qual
s’atorga l’autorització ambiental núm. BA20060021
a l’establiment Central Tèrmica de Foix per a
l’activitat de producció d’energia elèctrica.
APROVATS
Contracte menor d’obres amb l’empresa
ASCENSORES
GA-LO
S.L.U
per
al
subministrament i la instal·lació d’un ascensor
en l’edifici dels Serveis Tècnics municipals, per
import de 57.809,99€.
Plec de Clàusules Administratives Particulars de
l’adjudicació del contracte d’obres del projecte
de construcció d’una sala sociocultural.
Plec de Clàusules Administratives Particulars de
l’adjudicació del contracte per a la implantació
d’un sistema d’informació geogràfica (GIS) per a
l’Ajuntament de Cubelles.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
de l’adjudicació del contracte per al disseny
desenvolupament i implantació d’una seu
electrònica per l’Ajuntament de Cubelles.
Determinació
dels
saldos
resultants
corresponents a les quotes d’urbanització de les
finques incloses a la urbanització Mas Trader II
Sector de Cubelles.
Subvenció de 3.600,00€ per la participació de
18 grups i 7.350,00€ per a la participació de 21
carrosses a la Rua del Carnaval 2010, i 600,00€ per
a la participació de 6 colles en la Comparsa 2010.
Normes de competició del 2n Concurs de
Fotografia “Ull Jove” i la despesa de 500,00€ per
als premis.

Junta de Govern extraordinària i
urgent del 12/03/10
APROVATS
Plec de Clàusules Administratives Particulars
de l’adjudicació del contracte d’obres per a
l’execució del projecte de construcció d’un
SkatePark per import de 132.582,33 €.
Aprovació definitiva del projecte d’instal·lació
esportiva a l’aire lliure “Cubeskate Sajosport”,
amb un pressupost d’execució de 132.582,33€.
Incoar el procediment de la comissió de
varies infraccions urbanístiques, consistent en
l’incompliment en sòl urbà de les determinacions
urbanístiques sobre usos del sòl, sostre, alçària,
volum, situació de les edificacions i ocupació
permesa de la superfície de les finques o les
parcel·les sense llicència i/o autorització a Illa
amb ref. cadastral 9034001CF8.

Escolta

Ràdio Cubelles 107.5 FM
Canal 30 de l'UHF de la TDT
www.cubelles.cat
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Opinió dels grups municipals
EL GOVERN DE CUBELLES NI AVANÇA NI MILLORA
Acaba el mes de març i el govern només ha
convocat un ple municipal, el del 15 de febrer.
L’únic ple del trimestre. Si visitem el web municipal, ens trobem que la
darrera acta que es pot consultar correspon amb la del ple del 16 de
novembre.
L’excusa, és el mateix de sempre, la falta de temes, però porten 9 Juntes
de Govern Local, retribuïdes i sense la presència de l’oposició, per tractar
temes com:
REURBANITZACIÓ NUCLI ANTIC / PISTES DE FRONTÓ / “CUBESKATE
SAJOSPORT” / LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRA MAJOR /
TRAMITACIÓ URGENT SERVEI D’ENLLUMENAT / EXPEDIENTS
CONTRACTACIÓ / CONTRACTE SERVEIS DE CONSULTORIA I
ASSISTÈNCIA PER LA REGULARITZACIÓ DE LA SITUACIÓ D’ALGUNES
FINQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL / ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA
I AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL FOIX / AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL CENTRAL TÈRMICA / SALA SOCIOCULTURAL / QUOTES
D’URBANITZACIÓ MAS TRADER II / INCOACIÓ PROCEDIMENT
SANCIONADOR URBANÍSTIC / SENTÈNCIA JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU FINCA AMB RISC D’INCENDI AL CAMÍ DE LES
TRONES / INCOACIÓ PROCEDIMENT DISCIPLINARI I SANCIONADOR
PER PRESUMPTE INFRACCIÓ AMBIENTAL

D’altra banda, amb l’oposició, només s’ha fet una Comissió informativa per
cobrir l’expedient. Sembla que el govern ha decidit actuar a soles i per uns
quants, com porta fent-ho tota la legislatura, sense buscar un suport més
majoritari, ni tenir en consideració les decisions que ens afectaran a tota la
ciutadania per vàries legislatures.
Altrament tenim pendents un seguit de temes que s’han vestit de participació
ciutadana i no acaben d’avançar. És el cas del Pla d’Igualtat i el taller per a
dones que es va fer el 30 d’octubre i en el que va participar Dones amb
Iniciativa. La regidora de Polítiques d’Igualtat ja té les conclusions encara que
Dones amb Iniciativa no en sap rés. Difícilment fomentarem la participació
sense respectar el treball de les persones i associacions que van fer les seves
aportacions i que a dia d’avui l’únic que coneixen és el silenci.
El POUM va ser retornat al govern, i de la zona energètica Cubelles ja
coneix la nostra posició: NO A LA TÈRMICA.
Acabem març sense el pressupost aprovat, des d’ ICV no entenem
l’endarreriment i demanem que el presentin a l’oposició i a la ciutadania
amb una bateria d’accions per eixugar l’enorme deute que el govern ha
creat.
NO a la tèrmica, NO a l’endeutament desmesurat i sense consens, SI a la
informació i a la transparència, SI a la participació ciutadana real.

TENIM PRESENT,TENIM FUTUR
En situacions com l’actual cal estimular l’economia per part
de tots els agents públics o privats que tinguin capacitat per
impulsar projectes amb l’objectiu de crear treball i confiança.
Existeixen municipis que han esgotat la seva capacitat d’endeutament, però
aquest no és el cas de Cubelles que encara té marge, d’acord amb la política
de contenció de la despesa corrent i millora de la recaptació que el PSC ha
impulsat en aquesta legislatura.
Cubelles té dues opcions: anar a un pressupost de mínims i, per tant, no
gastar afavorint l’atur i la degradació de les infraestructures i serveis, o,
contràriament, amb seny, recuperar el temps perdut de manca d’inversions
d’anteriors governs i apostar per millorar Cubelles.
Els baixos tipus d’interès actuals afavoreixen assumir endeutaments a un
cost mínim i, per tant, això és un factor que cal aprofitar ja que més tard pot
ser prohibitiu assolir les necessitats financeres que el municipi requereix.
Justament és la manca d’inversions el que han col·locat Cubelles a un
retard evident enfront altres municipis. Ens cal accelerar el pas i recuperar
el temps perdut i així ho fem des del PSC, liderant un govern que aposta
pel progrés.
En aquest sentit la proposta presentada ja fa setmanes als grups politics per
la regidoria d’Hisenda del pressupost per a l’exercici 2010 és, sens dubte,
una bona noticia per a Cubelles ja que demostra la voluntat de l’equip de
govern de seguir treballant per millorar la qualitat de vida dels vilatans i

vilatanes.
Amb la aprovació, es podran destinar 8 milions d’euros a inversions, com
ara:
• Adequació Nucli Antic (1.864.568 €)
• Expropiacions (1.475.000 €)
• Noves Instal·lacions Cementiri (850.000 €)
• Remodelació i millora Passeig Marítim (677.000 €)
• Biblioteca (677.000 €)
• Projectes de reparcel·lació i urbanització Les Estoreres (197.270 €)
• Arranjament Via Pública (165.000 €)
• Obres Escoles (251.940 €)
• Adequació a normativa dels Edificis Municipals (140.000 €)
Aquests projectes representen el 71,5% del total. La resta són petites
inversions no menys importants perquè volem atendre peticions de tots els
sectors de la nostra població.
Amb la materialització d’aquests projectes es portarà camí d’assolir
pràcticament la totalitat dels principals acords del Programa de Mandat amb
que el PSC, com a integrant del Govern Municipal a Cubelles, ens varem
comprometre. Tots plegats, podem estar satisfets de la feina feta.
Construir futur és sempre millor camí per millorar dia a dia la qualitat de
vida al nostre municipi i pels nostres veïns i veïnes.

CAL EL PLA GENERAL?
Durant molt de temps, el planejament ha estat fruit de
l’especulació i el creixement desordenat. Aquest l’hem patit
amb la urbanització especulativa a la zona de la Mota de Sant Pere, amb
participació dels tècnics municipals o familiars directes, i en la urbanització de
zones separades del municipi, com és Mas Trader, la Solana, la Gaviota, Parc
de Cubelles..., i un creixement desordenat i atípic del nucli de Cubelles.
Avui dia, podem dir que això s`ha acabat. El planejament és un instrument
de planificació i ordenació del territori, és una eina que ens permetrà
recuperar i reordenar les veritables aberracions realitzades anteriorment.
Cal realitzar una valoració real de quines són les mancances que ens trobem,
i posar en marxa els mecanismes necessaris per ordenar el nostre territori.
Som conscients que ens fa falta terreny per a equipaments, tant de tipus
social com cultural; ens fan falta terrenys per a ubicar el nou institut; per a la
realització d’un centre social on poder desenvolupar tot tipus d’activitats.
No ens cansem de dir que les urbanitzacions han de deixar de tenir les
característiques actuals, i han de ser barris del nostre municipi. Però, per
portar a terme aquestes actuacions ens fan falta terrenys per ubicar-hi
aquest serveis. Com podem parlar d‘una escola a Mas Trader si no tenim
terrenys per ubicar-la? Com podem parlar de la realització de locals socials
si no tenim espais ni recursos per realitzar-la?
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Tots portem en els nostres programes electorals la realització d’habitatges
de tipus socials, actualment la normativa ens obliga a que el 40 % del nou
habitatge que es generi sigui social. Com podem oferir aquest habitatges si
no tenim els terrenys?
No cal oblidar que el planejament ens permetrà poder tenir els equipaments necessaris,
les infraestructures necessàries per millorar la qualitat i els serveis que necessitem.
Si hem de parlar del paper i quina és la posició del planejament davant de
la Central Tèrmica, el Grup municipal de Convergència i Unió és el primer
en dir NO A LA TERMICA. Però, realment ens creiem que ens la trauran
i no realitzaran una central de cicle combinat en el seu lloc? Aleshores ens
posicionem clarament en què la central no pot anar en els terrenys actuals
per respecte a les edificacions existents, i volem que s’ubiqui en els terrenys
en què hi ha actualment els dipòsits de fuel.
El Pla General és un projecte de tots, cal que vagi consensuat per la major
part dels grups polítics, cal que fem una forta reflexió, -no tots som posseïdors
de la veritat-, i ens posem d’acord, ja que tenim la possibilitat de reordenar el
nostre territori amb una perspectiva de futur tant social com culturalment.
El grup de Convergència i Unió està obert a tot tipus d’acords a fi de el
planejament respongui a les necessitats tant social, culturals i d’ordenació
del territori.

Opinió dels grups municipals
LA CIUDAD QUE NOSOTROS QUEREMOS
Andamos estos días con la revisión del Plan General
de Urbanismo, un momento muy oportuno para
que cada uno defina su visión del Municipio y lo
que quiere de él para el futuro. Muy oportuno para ser pretencioso y definir
un Municipio que, al mismo tiempo que conserve su sabor tradicional, sea
ambicioso en sus proyectos a corto, medio y largo plazo. Y con ello, tratar de
compensar los muchos años que llevamos de injusticias locales, de desinversión
municipal, provocada por un lado por la política general y sectorial que la
Generalitat tiene reservada para nuestro territorio, agravada por la nefasta
era Montilla, y por otro lado por sucesivos Gobiernos Municipales faltos de
ambición, conformistas con el destino que parece tenemos reservado.
Estos gobiernos han dado a nuestro territorio la función de territorio
frontera, atribuyéndole los solos fines de constituir un espacio reservado
para todas aquellas funciones – despensa- y servilismos que precisa la
Metrópoli. Que Cubelles no levante en exceso la voz, y para ello, si tenemos
Gobiernos municipales débiles y sumisos, mucho mejor. Térmicas, en breve
pretenden que sea Central de Ciclo combinado, desagües de desaladoras
“cantidades ingentes de salmorra serán evacuadas a través de nuestro litoral
cubellense-, depuradora, etc, etc.
Nosotros queremos un Cubelles que recupere la dignidad que tanto
gobernante local sumiso ha ido dejando irse; por ello hemos de dirigir nuestros
esfuerzos hacia actividades que nos coloquen, sin perder nuestro particular
sabor, en una posición de prestigio. Sí podemos aprovechar enormemente

nuestro emplazamiento físico, históricamente perjudicial, “equidistante de
Barcelona y Tarragona, a 50 kms. de cada una de ellas, 125 kms. de Lleida-,
con una población, a menos de una hora de tren, de 5 millones de habitantes,
para convertir nuestro Municipio en un emplazamiento cultural universitario,
con ubicación de algunas Facultades universitarias que completen el
cuadro universitario catalán y que doten a nuestro Municipio, aparte de
infraestructuras universitarias avanzadas, en un centro de investigación y lo
llenen de gente joven. Universidad Autónoma II de Catalunya cuya ubicación
propicia son los terrenos que ahora ocupa una Central Térmica, que ha de
ser retirada de nuestro Municipio, y cuyo emplazamiento actual sólo puede
entenderse por la desidia de sucesivos gobernantes municipales.
Junto a ello, hemos de apostar, contundentemente, por un turismo de
calidad, de excelencia turística, inversión en nuestro litoral y playas, Puerto
deportivo, Club Marítimo, fomento del sector de la Restauración en el
pueblo, adecuación de los márgenes del Foix con respeto y fomento de sus
valores naturales, integración de la C-31 en el Municipio, estación conjunta
con Vilanova para ferrocarriles transversales, etc.
No se nos olvida, dejamos para adelante, puesto que queremos que los
ciudadanos lo conozcan con precisión y opinen, dos grandes fiascos que
recientemente se han producido, la irregular constitución de las Juntas de
Gobierno remuneradas que se han venido celebrando; y el coste definitivo,
con aportación suplementaria de 190.000 euros, del puente, ¡¡¡¡EN FIN,
HISTORIAS PARA NO DORMIR ¡¡¡¡.

L’EQUIP HUMÀ QUE HI HA DARRERA DE LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES
En un no gaire llunyà 2007 el grup municipal d’Esquerra
de Cubelles va assumir, junt amb l’aposta de formar
part d’un govern de coalició i gràcies al suport del seu electorat, la
responsabilitat de liderar la regidoria de Seguretat Ciutadana. Una regidoria
que en els mesos previs a aquell mes electoral de maig (les eleccions se
celebraren el 27 de maig de 2007) es trobava en una situació complicada
no només internament sinó també públicament (n’hi ha prou amb consultar
l’hemeroteca disponible com el “Punt de... vista” del Diari de Vilanova de data
5 d’abril de 2007).
Amb un programa electoral on ja es parlava de “la implantació de la policia
de proximitat”, de “negociar els canvis en els comandaments de la policia
conjuntament amb la plantilla i els sindicats” o “d’actualitzar els plans de
Protecció Civil i emergències”, entre d’altres, arribem al mes de març de 2010
amb la presentació del balanç referent a l’exercici 2009 per part de la
Policia Local de Cubelles. Balanç que hem de qualificar de satisfactori donats
els bons resultats que presenta en comparació amb l’exercici anterior. Així,
l’accidentalitat al nucli urbà s’ha reduït un 22,15% i tot i un augment al voltant
d’un 10% de les denúncies de delictes, el nombre de detinguts durant el
2009 ha estat un 30% superior al de 2008. Cal sumar-hi, a més, la ferma
aposta per la prevenció que ha dut a multiplicar per sis els controls policials

i a aplicar mesures de proximitat com l’augment de la presència d’agents al
carrer o la implantació de la unitat de bicicleta durant els mesos d’estiu.
En resposta a la bona feina feta, les dades també ens mostren com ha
augmentat la confiança en el nostre cos policial: l’increment dels requeriments
fets per part dels ciutadans ha estat d’un 26,4% i s’ha difós l’ús del servei de
mediació en la resolució de conflictes - s’ha multiplicat per tres en els casos
familiars i ha augmentat un 39,2% en els veïnals.
Però no n’hi ha prou amb una millora externa del servei, tots ho sabem. Els
bons resultats necessàriament també responen a una tasca menys visible,
més interna, però constant. És en aquest sentit que a l’Ajuntament Informa
dels darrers mesos de juny i juliol ja vam mostrar la nostra satisfacció per
poder fer efectiva una altra de les nostres propostes electorals: l’actualització
dels Plans de Protecció Civil, aquelles eines que ens permeten organitzar
els recursos humans i materials per a tenir la resposta més eficient
possible davant situacions complexes com inundacions, incendis forestals,
contaminació accidental de les aigües marines, onades de calor...
Volem agrair des d’aquí la bona tasca realitzada per tot l’equip humà
que forma part de la Policia Local de Cubelles i animar-los a seguir amb
aquesta bona feina que s’ha traduït en una major col·laboració i confiança
ciutadanes.

ELS GRANS INTERROGANTS DEL POUM
Quan per portar a Ple l’aprovació de
l’Avanç de Pla s’ha de recórrer al vot de
qualitat de l’alcaldia, malament!, perquè
vol dir que no té el suport necessari. Uns dies abans del Ple ens assabentem,
i no pas per cap membre de l’equip de govern, que l’Avanç de Pla ha patit
unes modificacions substancials i que s’incorporen noves zones de creixement
i que s’augmenta el nombre d’habitatges previstos inicialment. Perquè no es
va informar als regidors? I si no haguéssim anat a veure els plànols? No ens
hauríem assabentat de res de tot això, perquè en el Ple el govern tampoc va
informar d’aquestes modificacions d’última hora.Tot això es transparència?
La primera sorpresa ens la vam endur al veure que l’Avanç de Pla preveia
una nova zona energètica. Recordem que a l’any 2005, arran d’una moció
presentada per CiU, el Ple, per unanimitat, va arribar a un acord històric:
“Demanar el desmantellament de l’actual central tèrmica i descartar la
possibilitat de construir-ne de noves”. L’acord era prou clar i contundent.
Doncs perquè es crea ara una nova zona energètica? Què ha canviat des
de llavors? Com es que les mateixes persones de CiU que van presentar
aquella moció, i les que llavors li van donar suport (PSC i ERC) ens diuen
ara des del govern que treure la zona energètica de Cubelles no depèn de
l’Ajuntament? I a l’any 2005 sí que depenia de l’Ajuntament? I ara, depèn de
l’Ajuntament crear una nova zona energètica?
Un altre motiu de preocupació és l’excessiu creixement demogràfic que
Entesa per Cubelles - FIC

patiria Cubelles amb l’aprovació d’aquest Avanç de Pla. El sostre actual
d’habitants del municipi està més a prop dels 30.000 que no pas dels
25.000 que la immensa majoria dels assistents als tallers de participació va
considerar com a xifra idònia d’habitants per la Cubelles del futur. Doncs bé,
els quasi 3.800 habitatges nous que proposa aquest Avanç de Pla, faran de
Cubelles un municipi d’uns 40.000 habitants. És això el que volem? Calen a
Cubelles 3.800 habitatges nous? És això el que van demanar els veïns que
van participar en els tallers? Des d’Entesa per Cubelles, creiem decididament
que no. Per això hem consensuat amb la resta de partits de l’oposició un
document per demanar que es compleixi l’acord de ple de 2005 i que
s’escolti la veu dels ciutadans. Els cubellencs tenim dret a decidir el què
volem pel nostre municipi i el govern té l’obligació d’escoltar als seus veïns i
de defensar els interessos de tots i no només els interessos d’uns quants.
I si el govern no ha tingut en compte les opinions dels ciutadans, perquè els
va convocar a uns tallers de participació? Doncs senzillament, perquè era
obligatori. Però es evident que no els ha tingut en compte per res, per molt
que el govern ens vulgui “vendre” el contrari. De fet, el regidor d’urbanisme
Sr. Miguel Ángel López així ho va reconèixer (en la intimitat, és clar) a la
reunió de la corporació mantinguda la setmana passada. Ja ho veuen senyors,
en realitat, l’espectacular desplegament de participació ciutadana engegat
per la redacció del POUM només va ser una enganyifa orquestrada!

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

Web municipal
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

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 98 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
Museu Charlie Rivel

93 895 03 00
93 895 78 50
93 895 24 57
93 895 63 50
93 895 78 50
93 895 01 47
93 895 04 25
93 895 06 08
93 895 03 61
93 895 11 25
93 895 23 87
93 895 75 10
93 895 25 00
93 895 03 26
93 895 63 21
93 895 16 02
93 895 75 51
93 895 32 50

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

93 895 50 24
93 895 08 59
93 895 09 56
93 895 75 15
93 895 25 21
93 895 21 61
93 895 09 69
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Directori Web

www.cubelles.cat.

OPIC

http://opic.cubelles.cat

Perfil del contractant
Ràdio Cubelles

https://contractacio.cubelles.cat
www.radiocubelles.cat
http://www.facebook.com/radiocubelles

Turisme
Espai Jove

@

http://www.turismecubelles.blogspot.com
http://www.espaijovecubelles.blogspot.com
http://www.facebook.com/espaijovecubelles

Exposició Charlie Rivel http://exposiciocharlierivel.blogspot.com
Blog de l’Arxiu municipal
Oficina de Recaptació

http://arxiucubelles.blogspot.com
http://orgt.diba.cat

