Alcaldia

A Cubelles volem
una ciutat neta
La neteja viària era una de les moltes prioritats
marcades per l’Equip de Govern (PSC, CiU i
ERC) per a aquesta legislatura. Després d’un llarg i
exhaustiu treball tècnic hem acabat aquest procés
amb l’adjudicació del servei a l’empresa CESPA.
És una empresa coneguda en aquesta vila, perquè
des de l’any 2001 ja realitza el servei de neteja de
les platges de Cubelles, amb uns resultats força
satisfactori.

“El nou servei de neteja viària supusarà un salt qualitatiu per a Cubelles”

En aquest projecte invertim molts esforços. No
només econòmics, sinó també de conscienciació
ciutadana, a través de la incorporació d’un agent
cívic o la realització de campanyes cíviques. La
neteja viària és una responsabilitat de tots, tan dels
que netegen com dels que no embruten. Per això
cal que entre tots fem una crida als pocs ciutadans
que no respecten l’espai públic perquè se sumin
a aquells que sí que ho fem i ajudem a tenir una
vila molt més neta i endreçada.Volem que Cubelles
sigui considerada una ciutat neta.
L’adjudicació d’aquest servei no ha de suposar un
increment en el cos dels impostos municipals. El
Govern, que no és aliè a l’actual situació econòmica
que viu el Planeta, no té la intenció d’incrementar la
pressió fiscals als ciutadans per sobre de l’IPC, amb

comptades excepcions en què cal ajustar els preus
per aplicar alguna nova normativa o en aquells
serveis que no s’havia fet una actualització de costos
en els darrers anys. També el pressupost del 2009,
que els diferents departaments ja estan elaborant,
patirà un control exhaustiu per tal de controlar
la despesa i invertir en la millora dels serveis que
es dirigeixen als ciutadans. Amb el traspàs de la
recaptació a la Diputació de Barcelona, ja hem
posat les bases perquè rendibilitzar al màxim els
ingressos.
Un cop tancat aquest procés, i encarrilada la
construcció del pont sobre el riu Foix que s’ha
d’iniciar en breu, tenim a l’horitzó desencallar el
Port Esportiu de Cubelles. Es tracta d’un projecte
en què ens hi juguem molt. El Port ha de ser un
motor de desenvolupament econòmic, alhora que
un espai social, que dinamitzi el moment difícil que
estem passant a nivell global.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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L’Ajuntament aposta per un salt qualitatiu
del servei de neteja
CESPA ha rebut l’adjudicació del servei públic durant els propers 8 anys
El llarg procés de regularització de la neteja viària ha arribat al final.
Des que el Ple aprovés el novembre de 2006 el canvi de sistema
de gestió d’aquest servei públic, s’ha treballat per poder resoldre
aquesta problemàtica que el municipi té des de fa anys. La Junta
de Govern Local va aprovar el 3 de setembre l’adjudicació del
contracte del servei públic de neteja viària a l’empresa CESPA, per
un import anual de 666.987,84 € més IVA, amb un contracte de 8
anys de durada, prorrogables per un màxim de 10 anys totals.
La nova empresa que gestionarà el servei públic de la neteja viària,
que seguirà sota la direcció tècnica de l’Ajuntament de Cubelles, és
una vella coneguda del municipi. CESPA és una empresa del grup
Ferrovial que des de l’any 2001 té adjudicada la neteja de les platges,
amb uns resultats molt satisfactoris, com demostren els resultats
de qualitat de la sorra del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya els darrers anys i la reedició anual de la
bandera blava com a segell de qualitat.
En aquest concurs, CEPSA ha superat en puntuació (82,33 punts) a
les ofertes presentades per les altres tres empreses que optaven a
la gestió del servei públic. El contracte es va signar el 2 d’octubre i
l’adjudicatària començarà a treballar abans de finalitzar l’any, un cop
tinguin a punt tot el personal i la maquinària adquirida i retolada. La
resolució d’aquesta problemàtica era un tema que centrava l’interès
del govern municipal, tal i com Maria Lluïsa Romero i Joan Albet,
Alcaldessa i regidor d’Obres i Serveis i Medi Ambient, respectivament,
van manifestar en la presentació de la nova empresa gestora del
servei públic. “Calia normalitzar la neteja viària a Cubelles, ja que era
un problema de molts anys sense resoldre” expressava Romero,
que rebia el suport de Joan Albet quan reconeixia que era “una
assignatura pendent del municipi” que calia adaptar a la nova realitat
de Cubelles. Ambdós, en nom de l’Equip de Govern (PSC, CiU i
ERC) destaquen la doble vessant del servei. D’una banda la neteja
periòdica dels carrers i, de l’altra, la tasca de sensibilització a través
de diverses campanyes o de la creació de la figura de l’agent cívic.
A més, per tal d’anar corregint les mancances i recollir les opinions
dels veïns, es realitzaran enquestes de satisfacció i s’obrirà un correu
electrònic, tal i com va anunciar el responsable de CESPA, Jesús
Rico.
El nou servei neix amb l’objectiu de realitzar un canvi qualitatiu
de la neteja viària i aconseguir un nivell òptim d’aquesta, entenent
com a tal la no aparició de restes de qualsevol tipus o brutícia
al terra, l’acumulació de les mateixes en els punts de recollida i
la no existència d’elements (pintades, cartells...) que incideixin
negativament en l’aspecte del municipi. Per a poder complir amb
aquest objectiu, l’empresa es basarà en un Pla de neteja viària en
què es tindrà en compte la sectorització del municipi en 10 zones:
nucli antic, Eixample, Sud Sumella i Santa Maria; Molí de Baix i Bardají;
Marítim, clot del Bassó i Mota de Sant Pere; passeig Marítim; zona
Fluvial; La solana, Parc de Cubelles, La Gaviota i Polígon Industrial Les
Salines; Mas Trader; zones escolars; pl. del Mercat (divendres) i zona
centre (diumenges).
El servei es divideix en dos períodes. El primer, de temporada baixa,
va des de l’1 de gener al 31 de maig i des de l’1 d’octubre al 31 de
desembre. El segon, conegut com la temporada alta, és el que va des
de l’1 de juny al 31 de setembre i el període de Setmana Santa.
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Tipus de neteges

Quadre de personal i maquinària del servei

La nova adjudicatària de la neteja proposa diverses modalitats per
eliminar la brutícia dels carrers i places del municipi. Cadascuna
d’aquestes, a més, està pensada per a unes zones determinades
de la població i segons la tipologia de l’espai a netejar. Aquestes
modalitats són: escombrat manual; aspiració manual; escombrat
mixt; recollida d’andròmina; neteja del mercat; neteja de graffits i
neteges d’emergència.
L’escombrat manual, que es realitzarà 6 dies a la setmana (7 en
temporada alta) està format per 2 peons dotats amb un carretó
amb escombres, raspalls i recollidors. Aquest equip es desplaça
amb un vehicle elèctric i treballarà en totes les zones del municipi
en diferents dies i hores de la setmana. A la zona del nucli antic i
l’Eixample i el passeig Marítim, aquest servei es completarà amb
l’aspiració manual. En aquest cas la tasca la realitza un únic peó
de neteja, dotat d’un aspirador de gran volum que treballarà en
aquestes zones 6 dies a la setmana (7 dies a l’estiu).
L’escombrat mixt i el mecànic són aquells en què es realitza una
neteja de l’espai amb l’ajut d’una maquina escombradora. En aquests
cas hi ha previst que es disposi de tres equips (dos de neteja mixta
i un de mecànica) cadascun dels quals estaran formats per un peó –
conductor i un peó amb un bufador. La freqüència d’aquest tipus de
neteja serà de 6 dies a la setmana, tot i que en temporada alta està
previst que sigui diàriament i se sumi un quart equip. L’escombrat
mixt es fa a totes les zones en què es divideix el municipi des del
punt de vista de la neteja viària, mentre que l’escombrat mecànic es
realitza exclusivament als sectors de La Solana, Parc de Cubelles, La
Gaviota, Polígon Industrial Les Salines i Mas Trader.
Un dels serveis més importants que realitzarà CESPA és la recollida
d’andròmines, que és un dels residus que més sensació de brutícia
dóna a la via pública. Precisament aquest va ser un dels punts en
què l’empresa va superar als seus competidors en el concurs públic
ja que el govern municipal s’ha marcat l’objectiu principal que el
municipi es vegi net i perquè és una de les majors despeses del
servei de recollida de deixalles que té actualment el Consistori. Les
andròmines són totes aquelles deixalles que els ciutadans i ciutadanes
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CESPA substituirà la maquinària actual com l’escombradora i el bufador

deixem a la via pública, principalment al costat dels contenidors.
La situació ideal seria fer un major ús de la deixalleria, per la qual
la regidoria de Medi Ambient ja està començant a preparar una
campanya que incentivi la seva utilització.

A més, l’empresa s’encarregarà setmanalment de la neteja del
Mercat municipal, de les festes i fires que es realitzin, de la neteja
de pintades i cartells (30 jornades a l’any) i les neteges d’urgència,
que es farà sempre que aquestes es produeixin. CESPA també ha
proposat una neteja especial del passeig Marítim a les tardes del
cap de setmana del període de temporada alta, que el realitzarà
mitjançant un peó dotat d’un vehicle elèctric.

La recollida d’aquestes deixalles es farà diàriament, festius inclosos,
en gairebé totes les zones del municipi i, com a mínim, es passarà
cinc dies setmanals. El servei previst per l’empresa adjudicatària
està format per un equip de dues persones amb un vehicle tipus
Nissan Capstar i un segon equip amb una persona amb un
vehicle pick up. Una dotació que s’incrementarà a l’estiu i Setmana
Santa amb un altre equip de peó i pick up. Però l’objectiu no és
únicament de recollir allò que aboquem de forma incorrecta a la
via pública, sinó que s’endegarà el servei d’agent cívic, encarregada
d’informar, sensibilitzar i conscienciar els veïns del manteniment,
cura i neteja de la via pública. Serà una persona que es podrà trobar
pels carrers de Cubelles i informarà als ciutadans de les mesures
de prevenció i col·laboració amb el servei com, per exemple, la
recollida dels excrements dels animals domèstics. Malgrat que no
tindrà capacitat sancionadora sí que podrà informar a la Policia
Local de l’incompliment de l’ordenança municipal en matèria de
manteniment i cura de la via pública.

Freqüència i horari

Paral·lelament al treball de l’agent cívic també s’engegaran anualment
diverses campanyes d’informació i sensibilització, així com l’edició
d’una revista al respecte que anirà a càrrec de CESPA. Per iniciarles, l’empresa ha presentat una millora al plec de condicions per a
la realització d’un estudi de civisme per conèixer i copsar l’opinió i
apreciacions dels ciutadans vers el sanejament urbà del municipi i
hàbits de la ciutadania. Igualment, per reforçar aquestes campanyes
s’incorporaran 50 papereres en dos anys per reposar i millorar les
que actualment hi ha a la façana litoral del municipi.

En quant a l’horari dels serveis, l’empresa disposarà dues franges
horàries per a la majoria dels seus equips. En temporada baixa serà
de les 7 a les 14 h., mentre que en temporada alta serà de les 6 a
les 13 h. A més, hi haurà un servei de neteja especial al voltant dels
centres escolars entre les 7 i les 8 h. (en temporada alta entre les 6 i
les 7 h.) i del Mercat municipal (15 a 17 h.). Finalment, els dissabtes i
diumenges de la temporada alta, entre les 15 i les 18 h., es realitzarà
el repàs del passeig Marítim.

Una de les millores que representarà l’entrada en funcionament
de la nova contracta és la qualitat de la maquinària. Precisament,
la contaminació acústica és una de les principals queixes de la
ciutadania envers a l’actual servei de neteja dels carrers i places.
CESPA adquirirà 1 aspirador (glutton elèctric), 1 vehicle minibrigada
(Piaggio Porter elèctric), 3 escombradores (1 RAVO 540 i 2 MFH
2.500), 4 bufadors de baix nivell sonor (Komatsu), 1 Nissan Capstar,
2 Nissan Navara i 1 hidronetejador. Els vehicles, sempre que sigui
possible, utilitzaran combustible biodièsel i, a més de complir amb
la legislació vigent sobre sorolls, es tindrà una especial sensibilització
per posar dispositius addicionals d’insonorització dels mateixos per
garantir que no molesten a la ciutadania.
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Per zones, la neteja es realitza amb la següent freqüència:
Freqüències dels
serveis de neteja

TEMPORADA BAIXA
Esc.
Mixt

Andròmines

Aspirat
Manual

Esc.
Manual

Esc.
Mixt

Andròmines

6

1

7

5

6

2

7

Molí de Baix i Bardají

2

1

6

3

2

7

Marítim, Clot del Bassó
i Mota de Sant Pere

2

1

6

3

2

7

2

1

6

3

2

7

Zona Fluvial

1

1

6

1

2

6

La Solana, Parc de Cubelles,
La Gaviota i Polígon
Industrial Les Salines

1

1

6

1

2

6

Mas Trader

1

1

6

1

2

6

Escoles

5

5

6

5

5

Mercat (divendres)

1

1

1

1

Nucli antic, Eixample,
Sud Sumela i Santa Maria

Passeig Marítim

Aspirat
Manual

Esc.
Manual

5

1

Esc.
Mecànic

TEMPORADA ALTA

2

Esc.
Mecànic
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Quadre de neteges setmanals per sector

Personal
Per a tots aquests serveis, l’Ajuntament disposarà d’una plantilla
d’unes 16 persones, a les que caldrà sumar un encarregat del servei.
A més, en períodes festius i fora de l’horari del servei, es designarà
un personal de guàrdia per a respondre de forma ràpida i eficaç
davant de qualsevol emergència que sorgeixi. Aquest personal es
veurà incrementat en els períodes de temporada alta i es cobriran
les vacances i baixes perquè no es vegi mancat en cap moment el
servei.
La contractació dels nous efectius per al servei de la neteja viària
es realitzarà a través de la borsa del Servei d’Ocupació Laboral de
Cubelles (SOLC) i tenint en compte que l’empresa té la voluntat
de superar l’índex del 2% de les places de la plantilla destinades a
persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o amb risc d’exclusió.
Igualment, en la contractació de l’agent cívic es prioritzarà el perfil
de persones amb dificultats d’inserció laboral, com és el col·lectiu
de dones majors de 45 anys sense feina fixa.
Un dels acords als que es va arribar és la reubicació del personal
de l’Ajuntament que fins ara realitzava les tasques de neteja viària.
El sindicat de treballadors municipals reclamava que aquests no
s’incorporessin a l’empresa privada, sinó que es mantinguessin dins
de la Corporació. Joan Albet afirmava que “la demanda s’ha rebut
amb especial sensibilitat per part de la regidoria de Medi Ambient”
i que s’ha satisfet incorporant aquests treballadors en altres àmbits
dins de l’Ajuntament.
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Escombradora treballant al sector Molí de Baix

Cubelles dossier
LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
SERVEI

PEÓ

PEÓ
ENCARREGATCONDUCTOR CONDUCTOR

Aspiració Manual

1

Escombrat manual

2

Escombrat mecànic i mixt

3

3

Reforç escombrat mecànic i mixt TA

1

1

Recollida andròmines i brigada acció immediata

1

2

Reforç recollida d’andròmines TA

1

Neteja de taques i graffits

1
1

Supervisió i suport
TOTAL

10

6

1

Quadre dels llocs de treball que es crearan

El procés
L’adjudicació del servei es va iniciar el 10 de juny passat, mitjançant
l’aprovació dels corresponents plecs per la Junta de Govern Local.
Els plecs, entre d’altres condicionants, establien que la neteja viària és
un servei públic municipal sota la direcció i control de l’Ajuntament
de Cubelles. Un servei que s’ha de donar tant en l’àmbit de la neteja
viària, urbana i les urbanitzacions, com en la neteja dels polígons
industrials.
El procés es va iniciar l’any 2005, quan el govern municipal del
moment va obrir les converses amb el Comitè d’Empresa per
sondejar la possibilitat d’externalitzar la neteja viària, que fins
aleshores es feia amb personal propi i la contractació de serveis
puntuals de neteja a una empresa externa. La proposta del canvi de
gestió directa a indirecta va arribar al ple de setembre de 2006, tot

Cursos per aprendre
a parlar en català
Informació:
Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Rasa del Miquelet, 16
Tel. 93 811 57 73

i que va quedar sobre la mesa perquè els grups van demanar més
temps per estudiar-la. Finalment, es va aprovar el mes de novembre,
amb els treballadors manifestant-se en contra per la no concreció
de si els llocs de treballs existents a la Corporació es podrien
mantenir.
Al llarg dels següents dos anys, la redacció dels plecs de clàusules
va avançar molt lentament i, en la present legislatura, es va tornar a
impulsar amb l’objectiu de finalitzar el procés. Una de les primeres
mesures va ser arribar a un acord amb el Comitè d’Empresa perquè
l’externalització del servei no suposés la pèrdua de cap lloc de treball.
Els pocs treballadors municipals que fins ara realitzaven aquest
servei seran reubicats en diferents departaments del Consistori, de
manera que no caldrà fer una despesa per incrementar personal en
àmbits en què l’Ajuntament estava mancat d’efectius, alhora que els
treballadors i treballadores segueixen depenent de l’administració.

Cursos per aprendre
a escriure en català
Regidoria d’Ensenyament
Dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
C. Joan XXIII, 30 - 2ª planta
Tel. 93 895 16 02

Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cubelles.

5

Cubelles informa

Paulina Schumann rep
la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts 2007
La filla de Charlie Rivel també ha estat guardonada enguany amb el Premi Nacional de Circ
que concedeix la Generalitat de Catalunya
Paulina Andreu, la filla d’en Charlie Rivel coneguda artísticament com a Paulina Schumann va rebre el passat 15 d’octubre la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts 2007,
una decisió ratificada pel Consell de Ministres del 9 de maig. Aquesta condecoració,
creada l’any 1969, distingeix a les persones i
entitats que hagin destacat en el camp dela
creació artística i cultural o hagin prestat
notoris serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l’art i la cultura o en la
conservació del patrimoni artístic. Enguany
la cerimònia d’entrega de les Medalles d’Or
al Mèrit en les Belles Arts seran entregades
a La Corunya i SS.MM. els Reis d’Espanya
presidiran l’acte.

Una de les millors amazones de la història

Any de guardons
La filla del pallasso Charlie Rivel, ha estat
també guardonada enguany amb el Premi
Nacional de Circ que concedeix la Generalitat de Catalunya per la seva trajectòria, 25
anys després de la mort del seu pare.

Un vestit de l’artista es mostra al museu Charlie Rivel

Una cubellenca més
En una actuació de circ

A part de Paulina Andreu, els guardonats
d’enguany són Helga de Alvear (Galerista),
Daniel Baremboin (Director d’Orquestra),
Cecilia Bartoli (Cantant d’òpera), Luz Casal (Cantant), Antonio Banderas (Actor i
director), Antonio Isasi-Isasmendi (Productor i director de cinema), Tomasi di Lampedusa (Musicòleg), Alicia Alonso (Ballarina i
coreògrafa), Manoel de Oliveira (Director
i guionista), Marisa Paredes (Actriu), Alfonso Pérez Sánchez (Historiador), María Joâo
Pires (Pianista), Berta Riaza (Actriu de teatre), José Tomás (Matador de braus), Carme
Ruscalleda (Restauradora), Jorge Semprún
(Escriptor i guionista de cinema) i Roberto
Verino (Dissenyador). A més, també reben
els guardons els Alfarers de Buño, la Brigada
del Patrimoni Històric del Cos Nacional de
Policia, el Grup de Patrimoni Històric de la
Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil
i la Fundación Telefónica.
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Paulina Schumann sempre ha estat lligada
al món del circ i l’espectacle. Nascuda a
Barcelona, l’any 1921, filla d’en Josep Andreu
“Charlie Rivel” i Carmen Busto va seguir la
tradició familiar, que la va encaminar cap al
món del circ seguint al seu pare i als seus
germans actuant per tot Europa. Es va casar
amb Albert Schumann, mestre de doma i
membre d’una reconeguda nissaga del circ
danès. La seva carrera professional, en la
que ha triomfat amb els seus espectacles
de balls i funambulisme, va començar als
sis anys al Teatre l’Empire de París, l’abril de
1932 va obtenir un gran èxit a Viena, ballant
el Danubi Blau. Arran del seu matrimoni,
Paulina Schumann va començar a treballar
en els números eqüestres de la família del
seu marit durant la dècada dels 50 i els 60.
A partir de 1972, i durant onze anys va realitzar números artístics amb el seu pare. A
dia d’avui, retirada de la seva activitat professional és una veïna més de la nostra vila
i somia veure acabat el museu dedicat al
seu pare, l’Exposició Permanent del Clown
Charlie Rivel, situat a la Plaça del Castell, 1.

Se li ha concedit el premi “per la seva extraordinària trajectòria com a acròbata,
equilibrista, ballarina, domadora de cavalls i
per la valuosa aportació a la història del circ,
que servirà d’impuls per a les noves generacions circenses”, tal i com va declarar el
jurat del guardó.
Aquests premis, dotats cadascun amb 18.030
euros, van ser instituïts pel Govern de Catalunya el 1982. Es concedeixen anualment
a persones o entitats per les aportacions
o activitats més rellevants a cadascun dels
àmbits culturals desenvolupats durant l’any
anterior. La cerimònia de lliurament va ser el
25 d’octubre al Teatre Kursaal de Manresa.

Paulina Schumman
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La Junta de Seguretat Local presenta la creació
de tres zones educatives segures
Estan ubicades a l’entorn dels centres escolars i s’hi faran tasques
de vigilància i seguiment per prevenir conflictes
El passat 19 de setembre va tenir lloc
una Junta Local de Seguretat, l’òrgan de
seguiment i coordinació dels afers de
seguretat del municipi. Aquestes reunions,
que se solen fer cada 3 o 4 mesos, tracten de
manera genèrica afers com ara la mobilitat i
problemes sorgits des de la darrera Junta de
Seguretat. En la del dia 19 però, la mort del
jove cubellenc de 15 anys a Les Roquetes
també va centrar part de l’atenció.
En aquestes sessions hi assisteixen
representants governamentals i dels cossos
de seguretat que operen al municipi, en
aquest cas la Delegada del Govern de la
Generalitat a la província de Barcelona,
Carme San Miguel; l’Alcaldessa de Cubelles,
Maria Lluïsa Romero, com a màxim
responsable de seguretat al municipi; el
regidor de Seguretat Ciutadana, Joan
Rodríguez Serra; i el caps de la Policia Local
i el dels Mossos d’Esquadra a la comarca
del Garraf, Juan Liñán i Rosa Gubianes,
respectivament. Una novetat però, ha estat
la convocatòria dels directors dels centres
de secundària del municipi, Rafael Lemus,
de l’IES Cubelles, i Assumpció Boix, del SES
Cubelles II, i Israel Bodero, responsable de
l’empresa Rescatadores SL, encarregada del
salvament marítim a Cubelles,.
La presència dels responsables dels instituts
responia a la presentació de la creació de
tres zones de seguretat que corresponen
als espais escolars del municipi. En primer
lloc on s’ubiquen el CEIP Charlie Rivel i
la llar d’infants L’Estel, la zona que ocupa
el CEIP Vora del Mar i la llar d’infants La
Draga i, finalment, la zona on s’ubiquen
l’IES Cubelles, el SES Cubelles II i el CEIP
Mar i Cel. En aquestes espais educatius es
farà efectiu un treball de vigilància per part
de la Policia Local i de seguiment per part
dels Mossos d’Esquadra, i coordinat amb
els directors dels centres per treballar en la
prevenció de conflictes, com els problemes
de mobilitat.
Del resultat de la reunió es desprèn que
Cubelles és un municipi segur, gràcies en part,
tal i com destacava el regidor de Seguretat
Ciutadana, “a la bona coordinació dels
cossos de seguretat, Policia Local i Mossos
d’Esquadra”. També es van posar damunt la
taula problemàtiques que arriben sobretot
a la Policia Local. Una d’elles en l’època
estival ha estat la queixa d’alguns veïns
residents al voltant de locals d’oci nocturn.
Joan Rodríguez Serra afirmava que, a banda
de fer-se’n ressò a la Junta de Seguretat,

des d’Alcaldia es
van reunir amb els
seus responsables.
Els
Mossos
d’Esquadra
van
posar damunt la
taula un document
amb les dades que
havien recollit en
les seves actuacions
a Cubelles en el
període de gener
a agost. La gràfica
de l’evolució dels
delictes
denota
que la mitja és de
51 delictes per
mes, tot i que el
mes d’agost es
va experimentar
un augment de
gairebé 20 delictes
més
respecte
el
juliol. Joan
Rodríguez Serra ho justificava al·legant que
”Cubelles ha més que doblat la població
durant l’estiu”. Així mateix, durant l’agost
també han augmentat els delictes de trànsit,
doblant la mitja del període que és de gairebé
cinc delictes mensuals. De delictes penals la
gran majoria, més del 82%, corresponen a
delictes contra el patrimoni, on destaquen
els robatoris amb força (un total de 127), i
en segon terme els furts (45), els robatoris
amb força a l’interior del vehicle (44) i
els delictes de danys (42). Del total de
delictes penals, el 29% ha quedat resolt.Tot i
experimentar un augment respecte el juliol,
Rodríguez Serra es mostra satisfet ”per què
es constata un descens de delictes respecte
el mateix període de l’any anterior”.
Una fet similar succeeix amb les faltes
penals, ja que més del 85% corresponen
a faltes contra el patrimoni, quedant
molt en segon terme les faltes contra les
persones (14%) i gairebé testimonialment
les faltes contra l’ordre públic, on tan sols
han constatat tres casos en el període
analitzat. De les gairebé 290 faltes, el 48%
són furts i el 40% per danys. El 20% de les
faltes penals segons els Mossos han quedat
resoltes, i segons el regidor de Seguretat
Ciutadana els furts a la zona de platges
”han disminuït per l’actuació preventiva
de la Policia Local”. Deixant de banda el
caràcter penal, hi ha la comptabilització de
les faltes administratives, de les que s’han
comptabilitzat un total de 40 casos. El 87%
corresponen a vulneracions de la llei 1/92
sobre la protecció de seguretat ciutadana

Imatge de la constitució de la junta local de seguretat

que, alhora, té una subdivisió en diverses
modalitats de faltes. Aquí s’hi encabeixen,
entre d’altres, les relacionades amb tinença
o consum de drogues, que suposen més de
la meitat dels casos.
Pel que fa a les detencions efectuades pels
Mossos, novament els delictes contra el
patrimoni copen la major part dels casos.
En segon terme queden les lesions, els
delictes contra l’ordre públic o els relatius
al trànsit. Tan sols han estat detingudes sis
persones en vuit mesos pel que a trànsit
es refereix. Rodríguez Serra ho justifica
gràcies a la tasca preventiva d’augmentar
els controls d’alcoholèmia i velocitat. De les
detencions per delictes contra el patrimoni
vuit corresponen a robatoris amb força,
sis a furts i tres a robatoris amb violència
i intimidació. Cal destacar que de les 51
persones detingudes en el període de gener
a maig, tan sols una era menor d’edat.
Finalment a la Junta Local de Seguretat
també va parlar-se de la mobilitat a Cubelles,
una de les competències de la Policia Local.
En aquest sentit s’ha senyalitzat l’entorn de
la zona que ocupen els instituts per tal de
millorar-ne l’accés i la circulació als escolars.
També s’ha col·locat la retolació que
senyalitza la direcció i la ubicació tant del
nou CAP com de la comissaria de la Policia
Local. Una retolació, la de la comissaria, que
al no estar col·locada va impedir reeditar el
segell de qualitat SICTED.
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Cubelles pregunta
“Si millorem el rendiment dels alumnes estarem complint socialment”

Rafael Lemus – Director de l’IES CUBELLES
Perfil
Rafael Lemus va néixer al País Valencià fa 45
anys i en porta 22 dedicats a la docència.
Llicenciat en Hispàniques, secció valenciana,
ha exercit la docència tant al País València com
a Catalunya. El seu currículum es completa
amb el Doctorat de Filologia Catalana, Màster
en Gestió i Direcció de centres educatius i
varis postgraus i cursos de formació. Molts
cubellencs el coneixen de la seva etapa
com a professor de llengua catalana a l’IES
Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú.
Allà també va exercir durant quatre anys com
a cap d’estudis i tres més com a director del
centre. El curs 2008-2009 és el de la seva
estrena com a director de l’IES Cubelles.

Rafael Lemus

Enguany és el seu debut
com a director de l’IES
Cubelles. De quants alumnes
i quina plantilla de professorat
parlem?
Excepte a 1r i 3r d’ESO on
tenim un petit increment de
ràtio, la resta de grups tenen el
nombre d’alumnes correcte per
treballar amb comoditat. Pel que
fa al professorat comptem amb
una plantilla estàndard. Per un
director sempre és curta, ja que
no només depèn del nombre
d’alumnes del grup sinó que
també de les necessitats de
l’alumnat. A major nombre de
docents més desdoblaments
i, per tant, millor atenció, però
comptem amb els professors
que ens corresponen.

Quin és el projecte educatiu
de l’IES Cubelles?
Que el centre educatiu sigui
un espai educatiu. La clau és
l’ensenyament i l’aprenentatge,
dotar d’estratègies per a
aprendre, i per això cal la
cooperació i la col·laboració
de les famílies. Saber el punt
de partida i l’objectiu de cada
alumne i elaborar el full de ruta
corresponent. Escollir malament
la modalitat de batxillerat
o fer l’elecció per esquivar
assignatures és cometre un greu
error.
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Un dels titulars de la passada
selectivitat a nivell comarcal
va ser el descens de les
qualificacions...
Una de les primeres instruccions
de la Comissió Pedagògica és
analitzar les causes, detectar els
problemes i després intensificar
el treball.Volem que els alumnes
entenguin que el batxillerat
no és una etapa de pas sinó
un punt important en la seva
inversió de futur. Esperem notar
ja algun canvi en la intensitat
de treball dels alumnes i les
seves estratègies per estudiar
autònomament.

Quina és la relació de l’IES
Cubelles amb els seus nous
veïns, el SES Cubelles II?
La relació amb l’equip directiu
del SES Cubelles II és idíl·lica,
i més tenint en compte que
l’equip directiu ha sortit de
l’IES Cubelles. En la mesura del
possible intentem anar a una.
Són dos instituts independents
d’espai i estructura, però
pretenem crear una línia de
treball conjunta.

Quines diferències ha notat
respecte la seva etapa com
a director de l’IES Manuel de
Cabanyes de Vilanova?
Cada centre és diferent i les

comparacions van en funció de
la dimensió de cadascun. L’IES
Cubelles té unes dimensions
més reduïdes d’alumnat i de
professorat, i això té l’avantatge
de què la comunicació és molt
més fluïda. A tot director de
centre el preocupa que la
comunicació amb els professors
sigui del dia a dia, i això a l’IES
Cubelles és possible ja que té
una dimensió més humana.

El curs d’enguany compta
amb unes importants millores
als accessos de l’institut...
És una sort que s’hagin dut a
terme les obres de millora dels
accessos de l’IES ja que crec
que transmeten confiança a les
famílies i als propis alumnes. I en
la línia de transmetre confiança,
el Pla d’Acció Tutorial del centre
té l’objectiu d’estrènyer la
relació amb les famílies. Farem
reunions periòdiques amb les
famílies per tenir un contacte
fluid i crear complicitat amb el
centre. Parlarem d’estratègies
d’aprenentatge, habilitats socials,
orientació socioeducativa i
laboral per elaborar el full
de ruta del que parlàvem
conjuntament amb les famílies.

Quins són els objectius que
es marca la direcció de l’IES
Cubelles?

L’objectiu sempre és la millora
del rendiment acadèmic, que
significa parlar de capacitat per
a estudiar, autonomia d’estudi,
motivació interna i externa.
L’externa ha de ser aquell
objectiu per què s’està estudiant
a mig termini, fer un cicle
formatiu, estudiar una carrera...
i també cal trobar la motivació
interna de les matèries.

Quina és la motivació interna?
Jo sempre demano als meus
alumnes que triïn dues
assignatures
on
trauran
excel·lents, ja que hi ha tantes
matèries que segur que n’hi
haurà alguna que els atreu i, de
retruc, amplifica la motivació en
les altres.

I quin repte es marca per a
aquest curs?
El gran repte és que el màxim
nombre d’alumnes adquireixin
els coneixements necessaris per
obtenir un treball qualificat; si fem
això, socialment estem complint.
Potser no és espectacular, però
crec que l’ambició d’un centre
educatiu ha de ser preparar
ciutadans per al dia de demà.

Cubelles pregunta
”La qualitat d’un mòdul prefabricat és la mateixa o similar a un centre d’obra”

Assumpció Boix - Directora del SES CUBELLES II
Perfil
Assumpció Boix va néixer fa 37 anys a Elx
(Alacant). Llicenciada en Ciències Químiques
per la Universitat d’Alacant fa 10 anys que
es dedica al món de la docència a Catalunya.
Després de voltar per Montcada i Reixac ,
Cornellà de Llobregat i Castelldefels, va ser
professora de tecnologia i física i química a
l’IES Dolors Mallafré de Vilanova i la Geltrú.
Va arribar l’any 2005 a Cubelles per seguir
impartint física i química fins el 2008, any que
la inspecció del Departament d’Ensenyament
la va proposar com a futura directora del segon
institut de Cubelles. Aquest curs, el 2008-2009
s’estrena en el càrrec.
Assumpció Boix

Ets la directora del SES
Cubelles II. Quina diferència hi
ha entre un IES i un SES?
Un IES és un Institut
d’Ensenyament Secundari i,
en canvi un SES és una Secció
d’Ensenyament Secundari. La
diferència és que nosaltres
encara no tenim complets tots
els grups d’ESO (de primer
a quart) i els de Batxillerat
(primer i segon). Quan els
tinguem complets passarem de
SES a IES.

Heu començat el curs amb dos
línies de primer d’ESO. Quin
serà el procés de creixement
del Cubelles II?
Enguany tenim 55 alumnes
repartits en dos línies. Anirem
incorporant alumnes des de
primer i creixerem curs a curs.
Quan els alumnes que avui fan
primer d’ESO siguin a segon de
batxillerat ja haurem completat
el procés i, per tant, ja rebrem la
denominació d’IES.

També haurà de créixer el
nombre de professors...
Aquest curs tenim una plantilla
de vuit professors i la previsió
és anar augmentant en funció
de les necessitats que ens
sorgeixin. Curs a curs anirem
valorant quines necessitats té el
SES Cubelles II i el seu alumnat.

Des
de
la
regidoria
d’Ensenyament es remarcava
molt que l’espai, el professorat i
els projectes educatius de cada
institut serien independents.
Quin
projecte
educatiu
presenta el Cubelles II?
La nostra primera prioritat és
estar en contacte directe amb
alumnes i famílies. Conèixer en
tot moment les seves necessitats
reals, atendre-les i satisfer-les
dins del possible.

Quin és l’objectiu que es
marca en aquest curs el SES
Cubelles II?
L’objectiu prioritari és atendre
les necessitats de les famílies.
Començar en un centre petit
permet una relació fluïda i
directa amb les famílies, i ho
volem aprofitar.

Provisionalment les classes al
Cubelles II es donen en mòduls
prefabricats. Quina opinió et
mereix?
L’experiència és positiva. Ja hi
vaig treballar en la meva etapa
al Dolors Mallafré de Vilanova.
La qualitat que ofereixen unes
instal·lacions d’un centre en
mòduls prefabricats d’avui en
dia és la mateixa o similar a la
que ofereix un centre d’obra. En

tenim un de 150 m2 i un segon
de 180 m2.

Com s’aniran incorporant els
nous mòduls cada curs?
El proper curs esperem
l’arribada de dos nous mòduls.
A mesura que anem creixent se
n’incorporaran de nous que es
col·locaran en el que ara és el
pati. Quan s’hagin menjat molt
d’espai del pati es tirarà a terra
la tanca posterior i s’ampliarà
amb els terrenys que hi ha per
darrere.

Aquest però és un enclavament
temporal abans no es
construeixi l’edifici del segon
institut. En quina zona de
Cubelles creus que seria millor
que s’establís?
La meva funció és dirigir
una institució, un centre de
secundària. Per mi la millor és
la que agradi a la gent, al poble
de Cubelles. En aquest sentit no
tinc una preferència.

Has pogut copsar la opinió
de les famílies en aquestes
primeres setmanes de curs?
Sí, he tingut la oportunitat
de parlar amb alguns pares i
mares i els he transmès la meva
voluntat de tirar endavant quan
abans millor la constitució de

l’AMPA. M’interessa moltíssim
que es faci per començar a
treballar plegats per planificar
activitats extraescolars i d’altres
organitzades
conjuntament
entre les famílies i el centre.

Quina relació mantenen els dos
instituts? Hi ha col·laboració?
Hi ha molt bona relació entre
els centres, fins l’any passat
jo n’era part de la plantilla de
professors. Però no només hi ha
col·laboració amb l’IES Cubelles,
també compartim projectes
amb els centres de primària del
municipi, amb l’Ajuntament, el
Consell Comarcal del Garraf...

Els dos directors de centres
de secundaria vàreu assistir
a la Junta Local de Seguretat.
Què vàreu extreure d’aquesta
reunió?
El que vaig considerar més
important va ser la senyalització.
Tenim davant l’avinguda Onze
de Setembre i els cotxes hi
circulen a una velocitat excessiva.
Per això vam demanar que es
senyalitzés correctament com
a zona educativa i es protegís a
l’alumnat de possibles incidències.
I als pares també cal recordarlos que no han d’aparcar davant
del centre sobre la vorera, que
hi ha aparcament molt a prop.
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Cubelles batega

Ma. Lluïsa Romero participa en l’acte de suport
per la millora del finançament local
La Comissió Municipalista, organitzadora de la trobada, demana al president Montilla participar
en el debat sobre el finançament en una Comissió Mixta Generalitat-Ajuntaments
El passat 10 de setembre l’Alcaldessa
de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, i el
regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel López,
van participar en l’acte organitzat per la
Comissió Municipalista a l’Auditori del
Palau de la Generalitat per reclamar un nou
model de finançament municipal. L’acte el
va presidir el President de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla, i els presidents de
les dues entitats municipalistes catalanes,
Manuel Bustos de la Federació de
Municipis de Catalunya i Salvador Esteve
de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques. Esteve va apel·lar als orígens
municipalistes del president Montilla per
negociar amb fermesa un nou finançament
pels ajuntaments. El president de la FMC va
afegir que ja fa 24 anys del famós ‘50-2525’ de repartiment de la despesa pública
global entre l’Estat, les autonomies i els
ajuntaments i “encara no passem del 13%”.

”Els ajuntaments hem complert; però no
han complert amb nosaltres”, sentenciava.
A més de la intervenció dels alcaldes i
alcaldesses, es va fer lectura de la declaració
del municipalisme català sobre finançament
i l’acte acabava amb un discurs del president
de la Generalitat, qui admetia durant la
cloenda que ”ara estem en un període que
no serà fàcil” i que ”afectarà, inevitablement
el finançament local”.
En aquest context, els presidents de
les entitats municipalistes de Catalunya
consideren que, en matèria de finançament,
són els pitjors tractats i per aquest motiu
no volen restar al marge de les negociacions
sobre finançament de la Comissió Mixta
d’Afers Econòmics i Fiscals. Així, doncs,
proposen que els representants dels
governs locals puguin participar en aquest
procés negociador sobre finançament que
s’està produint actualment. La declaració de

la Comissió Municipalista explicita el suport
dels ajuntaments al Govern de la Generalitat
en el seu procés de negociació amb el
Govern espanyol sobre el nou finançament
de Catalunya. En aquest context, les entitats
municipalistes demanen que un cop aprovat
el model de finançament autonòmic, es
creï una Comissió Mixta GeneralitatAjuntaments per tractar de manera
específica el finançament local. Els alcaldes
han reivindicat el paper dels ajuntaments
com a motors de la cohesió social del país
i de la necessitat de solucionar el problema
del finançament local per seguir oferint
serveis de qualitat a la ciutadania. En relació
amb això, la comissió ha aprovat diversos
acords relacionats amb el món local com
són el Consell dels Governs Locals, el
finançament local, la Llei de serveis socials i
la Llei de la dependència i una declaració de
suport al petit municipi.

L’Ajuntament convoca noves places laborals
El Govern segueix amb el procés de regularització de les places pendents de normalitzar
L’Ajuntament de Cubelles ha anunciat la convocatòria pública de
diverses places vacants en la plantilla de personal laboral i funcionari.
Algunes d’aquestes ja estan ocupades de forma interina, per la qual
cosa el Consistori, dins la política de transparència que s’ha marcat
en la contractació pública, vol regularitzar el més aviat possible.
És el cas de sis places d’auxiliar administratiu que s’han convocat.
Les bases de la convocatòria ja s’han publicat als diaris oficials

(BOP de l’1 de setembre, BOE del 18 de setembre i DOGC del
7 d’octubre) i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el
27 d’octubre. En la mateixa situació es troba la convocatòria d’un
tècnic d’administració especial per a la regidoria d’Urbanisme.
Els aspirants podien presentar les seves sol·licituds abans del 20
d’octubre, d’acord a les bases publicades al BOP (28 d’agost), BOE
(13 de setembre) i DOGC (29 de setembre).
El Consistori acaba de cobrir, de forma interina i mitjançant el
corresponent procés selectiu, les places de tresorera i arquitecta,
que estaven vacants. Les oposicions han combinat proves teòriques
i pràctiques i s’han realitzat sempre amb el consens del Comitè
d’Empresa de l’Ajuntament de Cubelles.

Noves borses de treball

Casa de la Vila
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Per altra banda, la bona experiència de la borsa de treball d’auxiliars
administratius ha animat al Govern municipal a aplicar el mateix
exemple a d’altres places. És el cas de les necessitats de conserges
i oficial de 2a de manteniment i consergeria. En els dos casos les
bases ja s’han publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona
(BOP d’1 de setembre) i encara queden les publicacions en altres
diaris oficials per poder determinar la data de la convocatòria. En
tot cas, el termini serà de vint dies naturals a partir de la darrera
publicació en el BOP, BOE o DOGC.

Cubelles batega

Ràdio Cubelles canvia la seva
programació
La graella presenta novetats amb l’estrena de nous programes
A partir del dilluns 29 l’emissora municipal
Ràdio Cubelles estrena la nova programació
d’hivern. Una de les novetats és l’estrena
d’uns espais de debat, sota el nom Parlem
de..., que tractaran diverses temàtiques sobre
societat, comarca, i Europa, i que comptarà
entre d’altres, amb la col·laboració mensual
de l’Associació d’Empresaris del Garraf
(ADEG).
L’emissora, també incorpora el programa
El pati, que s’emetrà els dimarts, de
7 a 8 de la tarda, que comptarà amb
les col·laboracions dels alumnes del 1r i 2n
de primària del col·legi públic Charlie Rivel
que dins el curs escolar realitzaran uns tallers
de ràdio amb les seccions: Què farem quan
siguem grans així com interpretacions de
fragments de diàlegs teatrals. La programació
recuperarà la col·laboració que realitzava
amb els alumnes de 3r d’ESO de l’IES,
estrenant nous continguts, mentre que els
joves del XAM també confeccionaran un
espai mensual a través d’un taller de ràdio que
realitzaran durant les seves activitats. També
s’estrena El dimoni de la guarda, els dijous de
10 a 11 de la nit, que donarà a conèixer als
grups novells amb entrevistes i especials, fent
sonar maquetes de grups locals de la zona, i
amb una secció d’agenda de concerts.
Pel que fa a la programació de dilluns a
divendres; la benvinguda als matins continuarà
amb el Cubelles al dia, es mantindran el
butlletí de les 11, i l’informatiu a dos quarts
de dues del migdia; però s’afegeix una franja
de multidifusió de programes d’11:10 a les

12 del migdia.
Cubelles a les 12, el magazine que s’emet a les
12 del migdia i de la nit, manté algunes de les
seves seccions com la “Tertúlia” (dilluns),Vida
sana i Consum (dimecres) el Tarot (dijous),
l’espai de cine, que passa a dir-se Cubelles 8 i ½
(divendres) i els diferents espais d’entrevistes.
Com a novetat incorpora, els dijous, un
espai que cada setmana comptarà amb una
persona o col·lectiu professional del municipi
o la comarca (L’associació d’empresaris del
Garraf, l’advocada Mª Carmen Castellano,
l’editora de la revista Cubelles Cooperació
Lita Imaz i, repeteixen temporada, els mossos
d’esquadra amb el seu espai de consells de
seguretat. Divendres l’espai Veïns convidarà
una persona del municipi (des d’un botiguer
fins el notari o el jutge de pau) que explicarà
“qui és” i “en què consisteix la seva tasca
professional”
També es mantindrà a la graella l’espai Punt i
a part, que s’emet a la 1 del migdia i de la nit,
amb els seus habituals col·laboradors amb
seccions de salut, cuina, català, l’espai natural,
entrevistes, i l’agenda. Mentre a la tarda, de
dilluns a divendres, el magazine La Sisena
Hora es substituït per l’estrena d’un bloc
temàtic sota el nom Suplement Tarda, que
es farà a les 6, amb espais d’entreteniment
com curiositats, notícies del cor, TV i Música,
tertúlies i entrevistes. De 7 a 8 del vespre, hi
haurà una franja de multidifusió de programes,
que després donarà pas a l’Informatiu que
manté el seu horari de les 8 del vespre.
També es mantenen els butlletins informatius

de les 5, 6 i 7 de la tarda. La franja de les
nou de la nit serà acompanyada per diversos
programes de temàtica diversa: el món del
jazz amb Cubjazz (dilluns); els esports amb
el Juguem Net (dimarts); els concerts amb
Nights&Day (dimecres); el català i l’espai del
conte, amb Fem País (Dijous); i la música
electrònica amb Corrent Alterna (divendres).
De 10 a 11 de la nit hi haurà una segona
franja temàtica amb Barreja’t amb mi
(dilluns); Teatre (dimarts); Autors (dimecres);
El dimoni de la guarda (dijous), i La Coctelera
(Divendres). Finalment, la franja de les 12 de
la nit a les 3 de la matinada, es dedicarà a la
multidifusió de programes.
Pel que fa als caps de setmana, s’estrena un
nou programa de sardanes, es manté per
segona temporada el Tornant als 60 i l’espai
informatiu que repassa les notícies de la
setmana, Cubelles Actualitat. L’home del Gag
es canvia per un magazine en directe batejat
amb el nom De sobte dissabte, amb seccions
d’entreteniment, tertúlies, i entrevistes...
I els diumenges al matí es manté el magazine
Fem diumenge, i el programa Barreja’t amb
mi que ocupant la passada temporada
una secció de 30 minuts passa a tenir un
programa propi, mentre que a la tarda
s’estrena el programa Teatre, de 6 a 7, i la
resta de la programació segueix amb una
multidifusió de programes de la graella.
Ràdio Cubelles es pot sintonitzar al
107.5FM o en la versió on-line a www.
radiocubelles.cat.

Víctor Alexandre va presentar el seu darrer
llibre al CESIDE
Nosaltres, els catalans és el reflex de vint converses entre l’autor i persones nascudes fora de
Catalunya però establerts des de fa anys al nostre país
L’escriptor Víctor Alexandre va visitar Cubelles el passat 19 de
setembre per presentar el seu darrer llibre, Nosaltres, els catalans
(Editorial Pòrtic). L’autor d’El cas Carod, Jo no sóc espanyol i
Despullant Espanya, entre d’altres, va presentar la seva obra en un
acte organitzat per la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de
Cubelles.
Nosaltres, els catalans és un llibre on l’autor conversa amb vint
persones nascudes fora de Catalunya. S’hi poden trobar, per

exemple, els testimonis de Matthew Tree, Txiki Begiristain, Asha
Miró, Raimundo Viejo, Sam Abrams i Lluís Cabrera. Tots ells
provinents de diversos indrets de la geografia mundial i a dia d’avui
establerts en diferents indrets dels Països Catalans. Tal i com el
mateix autor descriu, ”es tracta de converses amb uns estrangers
dels cinc continents que un dia van deixar de ser-ho i que, amb el
temps, han descobert que el nacionalisme, en el sentit català, vol dir
senzillament demanar el mateix que té tothom, no pas enaltir els
catalans per damunt de tot”.

11

Cubelles batega

La 5a Fira de Comerç Just i Solidaritat se
celebrarà el 20 de desembre
Enguany, com a novetat, s’organitzaran diverses activitats durant tota la setmana
La regidoria de Cooperació ja ha posat data per l’organització
de la V Fira de Comerç Just i Solidaritat que es portarà a terme
el proper 20 de desembre. Enguany s’introdueixen alguns canvis,
com el fet que es concentrarà en un sol dia, però celebrant durant
tota la setmana diverses activitats sobre la mateixa temàtica que
començaran el 15 de desembre i es tancaran el dia 20 de desembre
amb la celebració de la Fira de Comerç Just i Solidaritat. El que no
variarà serà la ubicació, ja que es seguirà realitzant a la Plaça de la
Vila i els carrers adjacents.
Aquests són alguns dels actes que es duran a terme al llarg de la
setmana:

Una altra de les iniciatives engegades aquesta legislatura ha estat la
revista Cubelles Cooperació, així com la creació del correu electrònic:
cooperació@cubelles.org on la gent pot adreçar les seves propostes,
demandes, aportacions econòmiques, i informacions sobre el tema.
Pel que fa al proper número a la revista de Cubelles Cooperació
està previst que es publiqui al mes de desembre coincidint amb la
celebració de la 5a Fira de Comerç Just i Solidaritat.
Entre els objectius futurs de la regidoria hi ha el de posar en marxa
la taula de cooperació local a través del teixit associatiu per tractar
i debatre temes diversos al voltant de la solidaritat i recollir les
necessitats que sorgeixin.

• Dimarts: passi vídeo- fòrum de la pel·lícula Invisibles amb la
participació d’un voluntari de Metges Sense Fronteres.

• Dimecres: activitats infantils a la tarda
• Dijous: Cant coral solidari a l’església de Santa Maria de Cubelles

amb la participació del Cor l’espiga de Cubelles i del Cor del
Casal d’avis Caixa Penedès
• Divendres: concert organitzat per i per als joves de Cubelles
• Dissabte: Fira de Comerç Just i Solidaritat, amb actuacions del
Taller de Música Pizzicato i altres activitats organitzades per les
associacions
D’ençà que es va posar en marxa la regidoria de Cooperació
aquesta legislatura, el regidor, Joan Rodríguez Serra, considera que
s’ha avançat força. De fet, apunta que s’han recolzat econòmicament
diversos projectes i campanyes des de l’àmbit associatiu, així com
des de les escoles i l’institut també s’han realitzat tallers educatius, i
a través del departament Salut s’han engegat programes i iniciatives
de sensibilització com per exemple la recollida de sabó i dentífrics.

Mostra de menjar típic magribí a la fira del 2007

5.000 persones a la XXI Festa de la Verema
La renovada celebració va tancar amb 4.000 tiquets venuts de vi i cava
i 2.000 de degustacions gastronòmiques
Cubelles va acollir durant els dies 12 i 13 de setembre la XXI edició
de la Festa de la Verema, que enguany presentava novetats en el seu
format, ja que tornava a les arrels del que inicialment havia estat
aquesta celebració al municipi. En total es van instal·lar 15 estands
de caves i vins i de degustacions gastronòmiques amb la participació
de Cal Tala, El celler Pic&Jazz, el Racó de la Vila, La Cuineta i Què bo.
A més, la plaça del Mercat també comptava amb dos estands on els
infants van poder realitzar activitats infantils. Ràdio Cubelles un any
més, com és tradicional, va oferir un programa especial en directe
des d’uns estudis instal·lats en un dels estands del recinte.
La fira quedava inaugurada oficialment divendres a les 7 de la tarda,
amb la presència de les autoritats locals; així com de les personalitats
convidades; la Delegada de la Generalitat a Barcelona, Carme San
Miguel; i el president delegat de l’àrea de turisme de la Diputació,
Carles Ruiz. Els actes més tradicionals de la festa començaven
cap a les nou del vespre amb el lliurament dels Pàmpols Verema
2008. Fernando Artigas i Cabré, Jaume Bertran Carbonell i Miquel
Romagosa Huguet van rebre en el decurs de la Festa de la Verema
els tres pàmpols de plata en reconeixement a la seva tasca en
el conreu de les vinyes, l’atenció i cura dels fruits de la terra i en
especial per transmetre l’amor a la pagesia.
Tot seguit es van donar a conèixer els noms de les noves Pubilles
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de Cubelles: Diana Rill i Laia Écija van ser investides Pubilla Gran i
Pubilla Infantil, respectivament. Mentre que la 1ª i 2ª dama d’honor, en
categoria Infantil, són Maria Castilla i Ariadna Torres, respectivament.
En quan a categoria Gran, les dames d’honor són Alba Martínez,
1ª dama; i Cristina Moreno, 2ª dama d’honor. L’acte de la trepitjada
de raïms i tast del primer most es va haver de suspendre fins
dissabte a conseqüència de l’avaria de llum que hi va haver, però
l’endemà es va poder celebrar recuperant la normalitat a la festa. Els
6 trepitjadors infantils, els 4 joves, amb l’acompanyament de Josep
Cuscó van trepitjar 500 quilos de raïm de Cubelles que va poder ser
degustat per les pubilles entrants, les autoritats locals, els mateixos
trepitjadors i els cubellencs que es van acostar a l’escenari.
Dissabte al matí es va celebrar com ja és tradicional l’intercanvi de
plaques de cava, i durant la jornada es van fer demostracions de
diferents oficis com el bufador de vidre, el cisteller i el boter. La 21a
edició de la Festa de la Verema es tancava dissabte a la nit amb ball
a càrrec de la “Border line blues band”. El regidor de Dinamització,
Comerç i Turisme, Joan Besòs, va manifestar la seva satisfacció pel
resultat de la Festa, malgrat els problemes de subministrament
elèctric que hi va haver divendres, cap a dos quarts de deu de la nit,
a causa d’una avaria de Fecsa Endesa que va deixar a les fosques
tot Cubelles.

Cubelles batega
Inspeccions de consum als restauradors
Tècnics de la Diputació de Barcelona van realitzar 90 visites informatives a bars, restaurants i tallers mecànics
per explicar-los les normatives de consum
La regidoria de Dinamització econòmica i Comerç van enviar
una carta a principis de setembre adreçada als responsables dels
comerços del municipi on se’ls informava de la realització d’unes
inspeccions que responen a la voluntat de la regidoria de tirar
endavant els primers passos en la implantació del treball en la
prevenció del consum. Al llarg del mes tècnics de consum de la
Diputació de Barcelona acompanyats dels tècnics municipals van
realitzar 90 inspeccions informatives a bars, restaurants i tallers
mecànics de Cubelles. Aquestes inspeccions són informatives i no
sancionadores, amb un objectiu molt clar, detectar les possibles
mancances dels establiments i explicar la normativa de consum i

informar-ne als responsables. Els tècnics de la Diputació han donat
un termini de 6 mesos per subsanar les mancances detectades,
passat aquest termini es tornarà a passar pels establiments per
comprovar si s’ha modificat tot allò que calia.
Des de fa uns mesos, a Cubelles funciona l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC) que té per finalitat informar
sobre temes de consum, i recollir les queixes i reclamacions dels
consumidors, tant a empreses i comerços del nostre municipi
com de fora, i fer arribar aquestes reclamacions a l’organisme que
correspongui, fent el seguiment posterior de les mateixes. El telèfon
de l’OMIC de Cubelles és el 93 895 77 77.

40 persones als cursos de català per a adults
El Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf ofereix un curs bàsic i un de nivell
intermedi als alumnes que es van presentar a les proves de nivell
El passat 30 de setembre el Centre Social
va acollir una nova jornada de les proves
de nivell prèvies a la inscripció als cursos de
català per a adults que organitza el Consorci
per a la Normalització Lingüística de l’Alt
Penedès i el Garraf (CNL) que va comptar
amb l’assistència de 52 persones. En funció
del nivell que els assistents van acreditar, el
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf ha decidit
oferir el curs de nivell bàsic (B1) i de nivell
intermedi (I1). L’inici dels cursos va tenir lloc
el passat 20 d’octubre i s’allargaran fins el
mes de gener del 2009. Cadascun acull un
alumnat de 20 persones, de manera que
els dotze restants s’han derivat als cursos
que s’ofereixen a les Roquetes, ja sigui
per incompatibilitat horària o bé pel nivell
acreditat.

catalanoparlants que volen aprendre
i millorar la comprensió i l’expressió
oral de la llengua catalana. S’hi treballen,
principalment, les capacitats d’entendre
el català i de parlar-lo. L’objectiu d’aquest
curs és facilitar la comunicació oral entre
les persones els dilluns i dimecres de 10 a
12h. El curs I1 està adreçat a persones que
dominen en gran part la llengua oral, que
volen aprendre l’expressió escrita i millorar
l’expressió oral de la llengua catalana.
En aquest cicle formatiu es treballen les
capacitats d’entendre, parlar i escriure el
català en les situacions comunicatives més
freqüents i quotidianes. L’objectiu d’aquest
curs és facilitar la comunicació oral i escrita
entre les persones cada dimarts i dijous de
18:30h a 20:30h.

El curs B1 s’adreça a persones no

Tot i que caldrà veure la demanda, el Consorci

per a la Normalització Lingüística de l’Alt
Penedès i el Garraf preveu properament
es puguin oferir cursos de nivell superior.
En aquest sentit s’estudiaria la possibilitat
d’oferir un curs de nivell C o similar. Són
cursos adreçats a persones que dominen en
gran part la llengua oral, que volen aprendre
l’expressió escrita i millorar l’expressió oral
de la llengua catalana. En aquest cicle formatiu
es treballen les capacitats d’entendre,
parlar i escriure el català en les situacions
comunicatives més freqüents i quotidianes.
A aquests cursos, que podrien oferir-se el
primer quadrimestre del 2009 a Cubelles,
els correspon el Certificat de nivell de
suficiència de català, equivalent al certificat
C de la Secretaria de Política Lingüística. Per
a més informació podeu dirigir-vos a http://
cpnl.cat/xarxa/cnlaltpenedes/ o enviant un
correu electrònic a penedesgarraf@cpnl.cat.

El pla director d’equipaments esportius
s’actualitzarà per adaptar-lo a la realitat
També es redactarà el mapa d’instal·lacions esportives, document bàsic per a optar a subvencions
El Govern municipal, a través de la regidoria d’Esports actualitzarà el
pla director d’equipaments esportius del municipi (PDEE), redactat
l’any 2003, amb un cost de 15.370,00 €. Aquesta tasca la portarà
a terme NX, SL, que a més també s’encarregarà de la redacció del
mapa d’instal·lacions esportives (MIEM), document bàsic per a poder
optar a subvencions per a la construcció de nous equipaments i
instal·lacions que habitualment convoca la Generalitat de Catalunya,
a través del Consell Català de l’Esport.
El Pla Director vigent és de l’any 2003, quan es va aprovar per la
Junta de Govern, i inclou un mapa realitzat en base a estudis i no a
la necessitat real de la ciutadania. Per solucionar aquesta mancança,
l’equip redactor identificarà els dèficits en instal·lacions i equipaments
en relació a la població i les necessitats del municipi. Aquestes es

coneixeran gràcies a una enquesta sobre hàbits esportius que es
realitzarà a la població i que donarà una visió real de les necessitats
de nous equipaments. Amb aquestes dades es redactarà tant el pla
director com el mapa d’instal·lacions i es programaran les inversions
que cal fer per cobrir els dèficits existents, temporalitzant-les en el
temps i d’acord a la capacitat pressupostària del Consistori.
L’actualització del mapa i el pla director augmenta les opcions
de l’Ajuntament de poder optar a les línies d’ajuts econòmics
que convoqui el Consell Català de l’Esport. Precisament, aquest
organisme publica periòdicament el que es coneix com els estudis
de localització, un mapa de Catalunya en què s’estableixen els dèficits
en instal·lacions i equipaments esportius que té cada municipi.
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El camp de futbol ja llueix gespa artificial
Amb el nou paviment es completa la reforma bàsica de la instal·lació esportiva
Les obres de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol
Josep Pons i Ventura han finalitzat. Els equips del CF Cubelles i la UE
Cubelles estrenaran el nou camp dintre de les properes setmanes un
cop s’enllesteixin les millores en l’enllumenat de l’estadi. L’estrena de
la gespa arriba després que les entitats usuàries hagin hagut de fer un
esforç per adaptar-se a la situació i al calendari de les obres, canviant
l’ordre de diversos partits en aquest inici de la temporada, la qual
cosa des del Consistori cubellenc s’ha volgut agrair públicament.
La instal·lació de gespa a l’estadi era una llarga reivindicació de les
entitats usuàries de la instal·lació i que ha estat possible gràcies a
línia d’ajuts del Consell català de l’Esport. El nou terreny de joc ha
estat col·locat sobre una base asfàltica per l’empresa Construccions
Icart SL, i ha tingut un cost de 596.000 €. Les obres han consistit,
principalment, en la pavimentació amb gespa artifical d’última
generació d’un terreny de joc per a futbol 11, dos per a futbol 7, un
marcador electrònic, una graderia per a 160 espectadors, unes noves
banquetes i una xarxa perimetral, entre d’altres.
Paral·lelament, la regidoria d’Esports ha redactat una normativa d’ús
del camp de futbol municipal Josep Pons i Ventura, per tal de mantenir
la instal·lació en les millors condicions d’ús. La normativa, que està en
fase d’aprovació, fa referència als usos permesos i els no permesos
en cada zona de l’estadi: vestidors, graderies i terreny de joc.

Nova gespa del camp de futbol

La regidoria d’Infància i Joventut s’adhereix al
programa ‘Créixer amb tu’
El programa formatiu consta d’un cicle de sis xerrades adreçades a les famílies amb criatures
menors de 3 anys
La regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Cubelles s’ha adherit al programa Créixer amb tu impulsat per la Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Créixer amb tu és un programa adreçat als pares i mares amb criatures
menors de 3 anys. El cicle de formació consta de dos mòduls (de 0 a 18 mesos i de 18 a 36 mesos) dividits en tres tallers xerrades cadascun
en què es tracten temes rellevants del desenvolupament dels infants fins als 3 anys. L’objectiu és abordar temes d’actualitat que preocupen
i interessen a les famílies, i proporcionar informacions i recursos que donin suport a la seva tasca educativa. Aquestes xerrades són a càrrec
de persones formadores expertes en cadascun dels temes tractats i s’imparteixen a més de 21 espais de la ciutat de Barcelona. Actualment
s’està estenent a tots els municipis i/o consells comarcals de Catalunya que ho sol·liciten com l’Ajuntament de Cubelles. Aquestes activitats
tenen lloc a l’Espai Jove del Centre Social i per participar-hi cal formular una inscripció prèvia.
A continuació es detallen els continguts i els horaris de cadascun dels tallers encara per celebrar.
MÒDUL DE 0 A 18 MESOS
3. Taller. Interacció i comunicació
Aquest taller se centra en aspectes importants de la interacció
afectiva i en la implicació que té en la seguretat emocional dels
nostres fills i filles.
Dimecres 29 d’octubre a les 19h a l’Espai Jove
MÒDUL DE 18 A 36 MESOS
4. Taller . El benestar i la salut de la criatura
En aquest taller es tracten qüestions relaciona des amb l’establiment
d’hàbits alimentaris i de rutines quotidianes (l’hora d’anar a dormir,
els àpats, entre d’altres), i es parla també de la importància de
les revisions pediàtriques, les vacunes i les mesures per prevenir
accidents domèstics.
Dimecres 12 de novembre a les 19h a l’Espai Jove
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5. Taller. La cura, el desenvolupament i l’educació de les criatures
Es presenten noves maneres de jugar i jocs que mostren la seva
relació amb el desenvolupament inf ant il. Es tracten també altres
temes com ara la participació dels infants en les tasques dels adults,
l’establiment de normes i límits, l’autoestima i l’autonomia de les
criatures, entre d’altres.
Dimecres 26 de novembre a les 19h a l’Espai Jove
6.Taller. La relació que s’estableix entre els diferents contextos de
la vida de l’infant
Aquest taller tracta de la influència educativa que tenen altres
àmbits en l’infant més enllà de l’àmbit familiar (sense oblidar que
aquest continua sent el principal context de desenvolupament de
la criatura) i la importància d’establir un contacte continu entre
aquests diferents contextos. Així mateix, es parlarà d’altres aspectes,
com ara la incidència que tenen els mitjans de comunicació en
l’aspecte educatiu, especialment la televisió.
Dimecres 10 de desembre a les 19h a l’Espai Jove

Cubelles batega

Infància i Joventut organitza amb les escoles de
Cubelles les activitats infantils
Les hores del conte, les titelles, el teatre i els espectacles d’animació tindran lloc cada dissabte
en diversos indrets del municipi
La regidoria d’Infància i Joventut i les escoles del municipi organitzen conjuntament un seguit d’activitats infantils. Es tracta d’hores del
conte i espectacles infantils de teatre, titelles, animació i altres que tindran lloc cada dissabte a Cubelles, i també en dates senyalades com
la castanyada i festes nadalenques.
A continuació es detallen les activitats fins a finals d’any.

OCTUBRE
Dissabte 25 d’octubre a les 11:00:
L’hora del conte al CEIP Mar i Cel
“Benvinguts, passeu, passeu i escolteu” a
càrrec de Carmen Polo
Divendres 31 d’octubre a les 18:00
Festa de la Castanyada a la Plaça de la Vila
“Contes de la Castanyera” i animació a
càrrec de Jep Gasulla

NOVEMBRE
Dissabte 8 de novembre a les 11:30
L’hora del conte al CEIP Vora del Mar
“El secret del campanar” a càrrec de Mireia
Carmona i Núria Morte
Dissabte 15 de novembre a les 11:30
L’hora del conte al CEIP Charlie Rivel
“Contes fantàstics” a càrrec de Gemma
Paus
Dissabte 22 de novembre a les 17:30
Celebració del Dia Universal dels Drets del
Infants a la Plaça de la Vila
“Animació per a la mainada...i més grandets”
a càrrec de Jaume Barri

Dissabte 29 de novembre a les 11:00
L’hora del conte al CEIP Mar i Cel
“Contes del món” a càrrec de Carolina
Godoy
DESEMBRE
Dissabte 13 de desembre a les 11:30
L’hora del conte al CEIP Vora del Mar
“Un bagul de contes” a càrrec de Marisa
Bermúdez
Dilluns 22 de desembre a les 17:30
Espectacle de titelles al cinema Mediterrani
“La nit de Nadal” a càrrec de Guinyol Didó
Dissabte 27 de desembre a les 18:00
Espectacle de teatre infantil al Centre

Social
“Un Nadal com cal” a càrrec de la
Companyia de teatre La Roda
I a més a més...
Dies 23, 29 i 30 de desembre i 2 de gener
de 16:30 a 20:00
ESPAI DE JOC I RELACIÓ a l’Espai Jove
(Centre Social)
Per a infants de 2 a 10 anys. Cal que l’infant
estigui acompanyat d’un adult.
Biblioteques escolars:
CEIP Charlie Rivel: Dilluns i dimecres de
17:00 a 18:00
CEIP Vora del Mar: Dimarts i dijous de
16:45 a 18:00
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Comencen les tasques de retirada dels
pneumàtics del Camí de les Trones
Les tasques poden durar setmanes i, durant aquest període, poden aparèixer columnes de fum
com a producte dels pneumàtics que encara estan en procés de combustió
L’1 de setembre van començar les tasques
de retirada dels pneumàtics de la planta
de reciclatge del Camí de les Trones, on
l’Ajuntament de Cubelles fa mesos va obrir
un procés per a clausurar l’activitat i on en
el darrer any s’han produït diversos incendis
de diversa importància. Les tasques de
retirada dels pneumàtics, que poden durar
fins a vuit setmanes, estan controlades per
efectius dels Bombers, Mossos d’Esquadra i
Policia Local.
Com a conseqüència d’aquestes tasques,
que realitza una empresa especialitzada en
el tractament d’aquest tipus de residus, en
les properes setmanes és possible que siguin
visibles des de diversos punts del municipi
columnes de fum. Es tracta dels pneumàtics
incendiats el setembre de 2007 que, tot i
haver-se extingit, han seguit cremant sota la
capa de terra i que ara, en agafar contacte
amb l’oxigen, podrien revifar-se. En tot cas,
són incendis completament controlats pels

Bombers destacats a la zona.
Procés de clausura i neteja
L’Ajuntament de Cubelles ja va reclamar el
mes de maig passat a l’Agència de Residus
de Catalunya l’execució de la sanció
proposada per la directora dels Serveis
Territorials de Barcelona del Departament
d’Habitatge el juny de 2004, en què es recull
textualment que els titulars de la planta de
reciclatge “realitzen una
activitat de gestió de residus
il·legal consistent en el tall
de pneumàtics vells, sense
la preceptiva autorització”.
L’explotació, a més, té lloc
en un terreny qualificat com
a zona de valor agrícola
(clau 16), d’acord amb el
Pla General d’Ordenació
Municipal. A més, aquest
terreny també es troba

regulat pel Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner que determina que només
s’admeten els usos directament vinculats a
la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir,
els usos i les activitats agrícoles, ramaderes i
forestals. Paral·lelament, el Govern va iniciar
un procediments sancionador el passat mes
de maig contra els titulars de l’explotació i
del terreny per a aconseguir el tancament
de l’activitat i la neteja del solar.

Imatge de l’incendi del 2007

Els nous guals incorporaran un xip per dur
un control exhaustiu dels pagaments
La campanya de regularització dels guals, que durarà entre 6 i 9 mesos, pretén recaptar aquells
ingressos que s’estan deixant de percebre per impagament
Al llarg del Ple Municipal del mes de setembre, Joan Albet, regidor
d’Obres i Serveis Viaris, va posar damunt la taula la intenció de la
regidoria de regularitzar i reordenar els guals d’aparcament. Des del
departament de Serveis Econòmics es va detectar que els ingressos
d’aquest concepte no es corresponien amb el nombre de guals
que hi ha a Cubelles. Per resoldre aquest problema Joan Albet va
proposar engegar un projecte de regularització que poc a poc ja
va prenent forma. S’ha realitzat un petit estudi de la situació i s’ha
detectat que hi ha tres tipus de guals, aquells que estan al corrent
del pagament, els que no estan al corrent dels pagaments i no s’ha
retirat la placa i, finalment, els qui no paguen i tenen una placa no
regularitzada per l’Ajuntament, és a dir, que l’han adquirit al marge
dels canals oficials com, per exemple, en una ferreteria. Joan Albet
considera que l’adquisició del gual comporta el dret a que no s’hi
pugui estacionar davant, “però també la responsabilitat d’afrontar
les taxes corresponents”, una responsabilitat que no sempre
s’assumeix.
El projecte preveu que es regularitzi la situació, però també
implantar mesures per què no es torni a repetir. Una d’aquestes
mesures és canviar totes les plaques de gual per unes de noves que
incorporaran un xip. En aquest xip s’hi emmagatzemaran dades del
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propietari del gual, referències cadastrals i tot el necessari perquè
els agents viaris puguin comprovar a través d’una PDA si el gual
en qüestió està regularitzat. És a dir, que les dades del propietari
corresponen a la direcció del gual i que aquest està al corrent dels
pagaments. Aquest procés d’actualització es durà a terme en un
període de temps prudencial que podria oscil·lar entre els sis i
nou mesos. Durant aquest període es durà a terme una campanya
informativa per tal que tothom qui disposi de gual s’assabenti dels
canvis i, o regularitzi la seva situació o si ja està regularitzat, conegui
quins passos haurà de seguir per rebre la nova placa del gual amb
el xip incorporat. Tot i que els detalls del projecte encara estan per
concretar, es preveu que el procés d’actualització de plaques de
gual es realitzi esglaonadament per sectors per no col·lapsar els
serveis municipals.
Tots els guals que no compleixin la normativa o bé que no estiguin
al corrent dels pagaments seran automàticament invalidats, tot i que
encara s’està estudiant quina mesura s’adoptarà per invalidar-los. De
moment es consideren dues opcions, o bé els serveis municipals
retiren la placa -ja que l’Ajuntament té aquesta potestat- o, en canvi,
s’opta per marcar-la amb un esprai. En cap cas, segons Joan Albet, es
sancionarà als propietaris de les plaques no regularitzades.

Cubelles batega

Segueix endavant
el projecte de reforma del nucli antic
S’està duent a terme un estudi de mobilitat amb la voluntat de trobar l’equilibri entre vehicles i
vianants, i es preveu adjudicar les obres abans d’acabar l’any
L’Ajuntament de Cubelles espera poder
engegar les primeres actuacions del
projecte de reforma del nucli antic a finals
d’any. El regidor d’Obres i Serveis Viaris,
Joan Albet explicava que l’objectiu es basa
en un nou concepte de poble pensat per
a les persones. El que es vol és reconvertir
les zones del casc antic amb molt de trànsit
rodat en zones mixtes que millorin la
mobilitat de les persones, amb espais de
relació i de passeig. De fet, l’Ajuntament
va portar a terme ara fa uns mesos de
manera provisional, una primera actuació de
reordenació del Passeig Vilanova, col·locant
bancs i papereres, i establint canvis tant
en la senyalització com en la circulació
d’alguns carrers pròxims. Aleshores es van
estructurar les zones de càrrega i descarrega
i d’aparcament, però l’actuació final del
passeig Vilanova està prevista per al 2010
ja que està condicionada a una subvenció
del PUOSC de 180.000 euros. A tot això,
Albet afirmava també que el futur Pla
General d’Ordenació Urbanística Municipal
(PGOUM) definirà clarament quines són les

zones comercials, amb la finalitat de crear un
anell comercial de dinamització i de relació
entre les persones.
En aquests moments, l’Ajuntament de
Cubelles està duent a terme un estudi de
mobilitat, un requisit de la redacció del
nou PGOUM. Aquest estudi recollirà tota
informació referent a les zones d’aparcament,
circulació, i mobilitat del municipi buscant
l’equilibri entre vianants i vehicles. Damunt la
taula hi ha una proposta de circulació viària
del nucli antic per incorporar al projecte.
En aquest sentit, el regidor explicava que
”el que ja està projectat és com seran els
carrers que s’acolliran al projecte i el tema
d’infraestructures i s’està pendent de les
aigües”. El projecte, que avarca tot el nucli
antic, crearà les zones peatonals de formigó
imprès, que ha estat el material escollit
per les característiques del terreny. També
s’ha decidit eliminar la separació entre les
voreres i l’asfalt, de manera que quedarà tot
al mateix nivell. El projecte també comporta
l’elaboració d’un estudi d’aparcament a

partir de les necessitats dels comerços,
suportat amb un estudi ambiental i un de
fluxos i s’ha encarregat a experts en el
funcionament i l’organització de mobilitat.
A més un requisit era que fos coneixedor
del planejament municipal i que estigués
involucrat amb Cubelles.
L’Ajuntament de Cubelles ha realitzat
consultes amb els veïns de diverses zones
afectades i presentarà el projecte als grups
de l’oposició, però té previst més endavant
convocar un acte informatiu obert a la
participació pública ja que la intenció és
trobar el màxim consens possible. Una de
les consultes realitzades ha estat amb els
veïns del carrer Jacint Verdaguer, un carrer
polèmic a nivell circulatori utilitzat com a
via mitja, que després d’arribar a un acord
amb els veïns amb tota seguretat serà d’ús
restringit entrant a formar part d’aquest
projecte de reforma. Joan Albet espera
que ”les obres quedin adjudicades abans
d’acabar l’any per poder iniciar-les el més
aviat possible”.

Les obres del pont a punt d’iniciar-se
Tan sols queda l’adjudicació de l’assistència tècnica ambiental
Les obres del nou pont sobre el riu Foix podrien començar
abans d’acabar el mes d’octubre. Així ho ha anunciat la regidoria
d’Urbanisme, un cop s’ha tancat el termini de presentació de
propostes per a direcció ambiental de les obres. Aquest era un
punt preceptiu, d’acord amb el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya per poder iniciar la construcció, que
executarà l’empresa Excover SA per poc més d’1,2 milions d’€.
El retard en l’inici ha vingut determinat per la necessitat de contractar
aquest assessorament mediambiental a la direcció d’obres, tal i com
va determinar l’ACA en el moment de donar l’autorització definitiva

de les obres. L’objectiu d’aquesta direcció externa especialitzada en
obra pública en lleres serà protegir prioritàriament els hàbitats i
valors ambientals per garantir la integritat de l’espai, i tindrà una
presència permanent mentre s’executi l’obra. Aquesta assistència
cal pactar-la amb la conselleria de Medi Ambient, que és qui té
competències en les obres que es realitzen a l’entorn d’un espai
inclòs dins del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de Catalunya. A
més d’aquest seguiment facultatiu per una empresa especialitzada en
el medi natural, la conselleria designa un tècnic que fa el seguiment
de la tasca de la constructora i de la direcció d’obres.

Imatge virtual del pont del riu Foix
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L’Ajuntament presenta una esmena
al Pla d’Equipaments Culturals 2009-2019
La regidoria de Promoció Cultural al·lega que el 2015 Cubelles sobrepassarà els 15.000 habitants
i que, per tant, li corresponen més i millors equipaments
L’Ajuntament de Cubelles, a través de
la regidoria de Promoció Cultural, va
presentar el passat 30 de setembre una
esmena al Pla d’Equipaments Culturals
de Catalunya 2009-2019 (PECCat).
Els equipaments culturals s’assignen als
municipis en funció de la seva població i
la previsió de creixement demogràfic que
en fa la conselleria de Cultura i Mitjans de
Comunicació, l’encarregada d’elaborar el
PECCat. Aquest Pla aplica els principis de
diferenciació i asimetria, entenent que ni
tots els municipis han de desenvolupar les
mateixes funcions ni disposen dels recursos
per poder-ho fer, i ofereix suport econòmic
als municipis que desitgin establir la seva
planificació d’equipaments.
Cubelles tenia censats l’any 2007 (la data
de referència de la conselleria)un total de
12.773 habitants, el que l’emmarcaria en
la franja de 10.000 a 15.000. La regidoria
de Promoció Cultural però, va al·legar que
la previsió de creixement demogràfic és
errònia. Per a l’assignació dels equipaments el
PECCat utilitza la projecció de població per

a l’any 2015, i segons les estimacions
de la conselleria de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Cubelles tindrà
13.349 habitants l’any 2010, i el 2015
arribaria als 14.807. Les xifres disten
molt de la realitat cubellenca, ja
que a finals de setembre ja s’havia
superat la xifra dels 14.000 censats.
D’aquesta manera la regidoria de
Promoció Cultural justifica que
Cubelles superaria la xifra dels 15.000
habitants el 2015 i, per tant, hauria
d’optar als equipaments culturals
corresponents als municipis de fins a
30.000 habitants.
Des de la regidoria de Promoció
Cultural no es té constància de
quan rebran resposta per part de
la conselleria de Cultura i Mitjans
de Comunicació, tot i que confien
en la rectificació de les previsions
de creixement demogràfic i, en
conseqüència, de l’assignació de més
i millors equipaments per a Cubelles
en el PECCat 2009-2019.

Façana del Casal de Cultura on s’ubica la biblioteca

El 29 d’octubre se celebra
l’Audiència Pública del pressupost 2009
Tindrà lloc al Cinema Mediterrani a les 19.30 h. i s’exposaran les inversions per a l’any vinent
La regidoria de Participació Ciutadana ha
convocat per al 29 d’octubre una audiència
pública per presentar l’avantprojecte de
Pressupost General de la Corporació per
a l’exercici 2009. El Govern municipal s’ha
marcat uns terminis per tal d’aprovar el
document econòmic municipal dintre del
darrer trimestre de l’any 2008. L’audiència
pública tindrà lloc a les 19.30 h., al Cinema
Mediterrani.
L’audiència pública està regulada als articles
21 i 22 del Reglament de Participació
Ciutadana. Es tracta de la trobada dels
responsables municipals amb la ciutadania per
tal de donar informació sobre determinades
activitats o programes d’actuació i s’han de
convocar, com a mínim, per informar sobre
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matèries pressupostàries i fiscals. La sessió
serà presidida per l’Alcaldessa i participaran
el regidor o regidora responsable de l’àrea
que correspongui, així com els responsables
polítics i tècnics adients que designi el
president i un secretari de sessió. L’audiència
té una durada màxima de dues hores.

Debat d’hisendes locals
Precisament el regidor d’Hisenda de
l’Ajuntament de Cubelles, Xavier Grau,
va explicar les línies mestres de la política
econòmica per al 2009 i del pressupost per
la proper exercici en el transcurs d’un debat
al programa L’Accent de Canal BlauTV
dedicat a les hisendes locals. Grau va explicar
que el cas de Cubelles és particular, ja que

“té unes condicions que agreugen la situació
de crisi”, ja que encara “ha de posar-se al dia
en molts aspectes”. El regidor d’Hisenda va
avançar que el pressupost per a l’exercici del
2009, en el qual s’està treballant, es basarà
en dos aspectes, d’una banda la inversió
per millorar la via pública i l’espai públic, i
d’altra banda les polítiques de servei a les
persones, entre les que també s’inclouen
la construcció d’infraestructures. Però per
poder fer front a aquestes inversions i
degut a la conjuntura econòmica actual cal
una reducció de les partides “d’una mitja del
30% després d’una revisió raonada de les
partides pressupostàries, i tan sols allà on es
pugui retallar”.

Cubelles batega

El Cementiri obrirà les portes tot el dia
per a Tots Sants
El dia 2 de novembre se celebrarà una missa amb música sacra
El Cementiri municipal tindrà un horari especial per al cap de setmana
de Tots Sants. Els dies 31, 1 i 2 de novembre la necròpolis obrirà les
seves portes des de les 9 a les 18 h., de forma ininterrompuda.
A més, seguint la tradició dels darrers anys, diumenge 2 de novembre
se celebrarà una missa de difunts amb música sacra a la capella del
Cementiri, a les 16 h.

Construcció d’un columbari
Per altra banda, la Junta de Govern Local va aprovar recentment el
contracte d’obres amb l’empresa Folch SA per a la construcció d’un
columbari de 20 cineraris per al cementiri municipal de Cubelles.
L’obra, que té un cost de 4.988,00 €, ja està acabada.

Cementiri de Cubelles

Adhesió a la campanya
d’esterilització
de mascotes

El concurs de relats i
monòlegs de terror té
24 participants

Fins el 31 de desembre es subvencionarà el
50% del preu de l’operació als gats i gossos
que tinguin microxip i estiguin censats

L’acte de lliurament de premis es realitzarà
el 31 d’octubre al Cinema Mediterrani

Des de l’1 d’octubre i fins
el 31 de desembre es durà
a terme a tota la comarca
una campanya d’esterilització
d’animals de companyia, gats
i gossos, tant mascles com
femelles. La campanya, a la qual
l’Ajuntament de Cubelles s’hi
ha adherit,està patrocinada
per la Mancomunitat Penedès
/ Garraf i compta amb la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona.
Aquesta campanya consisteix
en la subvenció del 50%
del cost de la intervenció
quirúrgica
realitzada
en
qualsevol de les clíniques
veterinàries col·laboradores,
en el cas de Cubelles es pot
triar entre la clínica Canigat
(C/ Doctor Fleming, 15) o bé
la clínica Tot Gos (C/ Nou, 6).
Per poder beneficiar-se de
la subvenció, cal que l’animal
estigui identificat amb microxip
i censat a l’Ajuntament, un
tràmit que es realitza a l’OPIC.

Un cop formalitzat el tràmit,
a les oficines de Salut es pot
passar a sol·licitar la subvenció.
A la mateixa oficina se’ls lliurarà
un document amb les dades
del propietari i de l’animal i
amb el qual hauran d’anar al
veterinari que escullin.

La regidoria de Promoció
Cultural ha valorat molt
positivament l’alta participació
en el primer concurs de Relats
i monòleg de terror, convocat
amb motiu de la celebració del
Castaween 2008. Al certamen
literari s’han presentat 24
obres originals.
Els originals estan en mans del
jurat, format per Marisol García
(llicenciada en filologia hispànica
i periodista del Canal 33), Roser
Canyó (professora de llengua
catalana i literatura), Rosa
Trillo (periodista del Diari
de Vilanova), Marta Saura
(llicenciada amb humanitats
i periodisme), Montse Lago
(directora del grup de
teatre del Casal de Cultura)
i Prudencia Carrasco,
regidora de Promoció
Cultural de l’Ajuntament
de Cubelles. Els tres
guanyadors d’aquest primer

concurs de relats i monòlegs
de terror, dotat amb 200,
120 i 80 € respectivament, es
donaran a conèixer el dia de la
castanyada, 31 d’octubre, en un
acte al Cinema Mediterrani en
què el grup de teatre del Casal
de Cultura farà una lectura
dramatitzada dels tres relats. El
lliurament dels premis, obert
a tothom, començarà a les 20
h. i en acabar, a la sortida, se
celebrarà el Castaween 2008,
amb castanyes per a tothom.
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Ja és en marxa la campanya de vacunació
contra la grip
El nou CAP de Cubelles administrarà la vacuna antigripal gratuïtament fins el 30 de novembre
amb especial atenció a les persones pertanyents a grups de risc
El Departament de Salut va iniciar l’1 d’octubre la campanya de vacunació contra la grip a tot Catalunya, en la qual s’aplicaran de forma
gratuïta prop d’1.500.000 dosis de vacuna antigripal, tant en persones pertanyents a grups de risc com en els altres grups de població a qui
va adreçada. La campanya, que preveu la vacunació de prop del 74% de la població de risc, finalitzarà el 30 de novembre. En les epidèmies
anuals de grip, cada any emmalalteix entre un 5 i un 20% de la població. La vacuna antigripal és la millor mesura per prevenir tant la grip
com les complicacions derivades. Les vacunes actuals estan molt purificades i gairebé no donen reaccions locals ni generals.
En el cas de Cubelles, el Centre d’Atenció Primària (situat al C/ Mossén Cortí s/n) preveu superar les 2.000 dosis que van administrar en
la campanya de l’any anterior. Per fer-ho, durant les tres primeres setmanes -quan es concentra la major part dels sol·licitants- disposen
d’una atenció al públic de nou hores diàries. Pel que fa al nombre de vacunes, no s’estableix una xifra tancada, ja que a mesura que avança
la campanya es van sol·licitant les dosis en funció de la demanda per tal que ningú que ho vulgui es quedi sense vacunar.
La vacunació antigripal s’adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip que es poden
consultar al web http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2008/80929campanyadevacunaciantigripal.jsp

La Generalitat projecta ampliar l’aparcament de
l’estació de RENFE
La mesura pretén millorar la mobilitat complementant el vehicle privat amb el transport públic
Amb el nou model de mobilitat al conjunt de Catalunya, a més de crear
i potenciar nous intercanviadors ferroviaris, des del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
s’ha aprovat un pla per afavorir la complementarietat del vehicle
privat amb el transport públic mitjançant la creació d’aparcaments
de dissuasió. Aquests aparcaments són els que es situen a la vora
de les parades de transport públic per tal que els ciutadans usuaris
del bus o el tren hi deixin el seu vehicle privat. En el cas de Cubelles
seria l’aparcament de l’estació de RENFE, on molts cubellencs i
cubellenques diàriament hi deixen el vehicle privat per desplaçarse fins els seus llocs de treball utilitzant el tren. D’aquesta manera,

facilitant l’aparcament a la vora del transport públic, s’afavoreix el
seu ús en detriment del cotxe malgrat aquest sigui necessari per
arribar-hi des del propi domicili. Un fet accentuat a Cubelles per la
dispersió de les seves urbanitzacions.
Al ja disposar d’un aparcament de dissuasió, Cubelles, a l’igual que
Vilanova, Castelldefels, Gavà i Viladecans es veurà afectada per unes
obres d’ampliació. A d’altres municipis com Vilafranca del Penedès,
per exemple, aquest tipus d’aparcament serà de nova creació.
Aquesta actuació s’emmarca en el pla de mobilitat de la regió
metropolitana que es donarà per acabat l’any 2012 i que contempla
la creació de 38 nous aparcaments i 35 ampliacions.

S’impulsa la signatura d’un conveni de col·laboració
amb el Síndic de Greuges
L’acord preveu que s’elabori un informe anual de les queixes cubellenques i que l’Ajuntament
faci difusió de la figura del ”defensor de les persones”
L’equip de Govern de l’Ajuntament, seguint la
seva aposta per la proximitat, la participació
i la transparència en les polítiques públiques,
impulsa la signatura d’un conveni de
col·laboració amb el Síndic de Greuges.
Aquest acord es deriva del que ja van signar el
propi Síndic i el president de la Diputació de
Barcelona el 17 de gener en el qual es definia
un marc de col·laboració interinstitucional
que permeti la cooperació del Síndic amb els
ajuntaments de la província de Barcelona.
Entre els punts d’acord s’estableix elaborar
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un informe anual que reculli la situació de
les queixes tramitades pel Síndic que facin
referència al municipi, un detall estadístic de
les consultes provinents de persones i entitats
residents a Cubelles que s’hagin atès des del
Síndic, i un detall dels elements concrets
de referència a la bona administració que
se’n desprenguin. També es contempla la
possibilitat d’assistir a un Ple municipal per
exposar amb detall l’informe esmentat i
debatre’l a partir de les opinions que puguin
emetre els diferents grups polítics. Per la seva
banda, l’Ajuntament ha de crear sistemes

per divulgar la figura del Síndic, editar fullets
sobre les diferents vies d’accés i instrumentar
mecanismes per fer accessible als ciutadans
l’operativitat d’aquest conveni.
Per fer un seguiment de l’aplicació d’aquest
conveni i proposar les millores que escaiguin,
es crearà un grup de que es reuniria com a
mínim una vegada a l’any i sempre que ho
demani qualsevol de les dues parts. Aquest
grup de treball pot tractar sobre qualsevol
tema que sol·liciti alguna de les parts, sempre
que en sigui competència pròpia.

Cubelles batega

La Policia Local celebra Sant Miquel, el seu patró
Els efectius de la Policia Local de Cubelles, acompanyats de l’Alcaldessa i el regidor de Seguretat
Ciutadana, M. Lluïsa Romero i Joan A. Rodríguez, respectivament, van celebrar el passat 29 de
setembre la diada de Sant Miquel, patró del cos.

La pràctica totalitat de la plantilla es va fotografiar a la comissaria municipal i van dinar plegats en un restaurant de la vila.

Nova oferta trimestral d’activitats al Centre Social
La regidoria de Serveis a les persones presenta el calendari d’activitats amb gran predomini
d’activitats físiques
La regidoria de Serveis a les Persones ha presentat l’oferta de cursos trimestrals que tenen lloc al Centre Social. Tots els cursos van
començar el passat 1 d’octubre i finalitzaran la setmana del 15 al 19 de desembre.
A continuació es detallen les activitats ofertes, els horaris, preus i els monitors encarregats de dur-les a terme.
PILATES:

Dilluns, dimecres i divendres de
16:00 a 17:00
Preu: 30 € trimestre
Lloc: Sala de reunions del Centre
Social
A càrrec de Sara Martin

BATUKA:

Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:30
Preu: 50 € trimestre
Lloc: Sala de reunions del Centre
Social
A càrrec de professors del Centre
Fitness Cubelles

AERÒBIC:

Aeròbic: Dimarts de 19:30 a 20:30
Aeròbic-Abdominals: Dijous de
19:30 a 20:30
GAP-Estiraments: Divendres de
19:30 a 20:30
Preu 1 sessió (1 dia per setmana):
25 € trimestre
Preu 2 sessions (2 dies per
setmana): 55 € trimestre
Lloc: Sala de reunions del Centre
Social
A càrrec de professors del Centre
Fitness Cubelles

REEDUCACIÓ
POSTURAL:

Grup A: Dimecres i divendres de
10:00 a 11:00
Grup B: Dimecres de 12:00 a
13:00 i divendres de 11:00 a 12:00
Preu: 30 € trimestre
Lloc: Espai de la Gent Gran del
Centre Social
A càrrec de Patricia López

PASSES PER SALUT

IOGA (vespre):

Nivell 1: Dilluns de 20:00 a 21:00 o
de 21:00 a 22:00
Preu: 15 € trimestrals
Nivell 2: Dimecres i divendres de
20:00 a 21:00 o de 21:00 a 22:00
Preu: 30 € trimestrals
Lloc: Espai de la Gent Gran del
Centre Social
A càrrec d’Agnès Pérez

DANSA DEL VENTRE

(excursions i passejades):
Dimarts i dijous de 10:30 a 12:00
Lloc: Sortida i tornada al Centre
Social (en cas de pluja es farà
gimnàstica de manteniment i jocs a
l’Espai de la Gent Gran)
Preu: 25 € trimestrals
A càrrec de Paulo Catalini

(matí):
Dilluns de 10:30 a 13:00 (es faran
grups per nivell)
Preu: 20 € trimestrals
Lloc: Espai de la Gent Gran del
Centre Social
A càrrec de Carmen Castro

IOGA (matí):

(vespre):
Dimarts i dijous de 20:30 a 21:30
Preu: 30 € trimestrals
Lloc: Espai de la Gent Gran del
Centre Social
A càrrec de Mercedes Burgos

Dimarts i dijous de 10:30 a 11:30
Preu: 30 € trimestrals
Lloc: Sala Annex del Cinema
Mediterrani
A càrrec de Carmen Castro

DANSA DEL VENTRE

SEVILLANES (matí):

Dimarts de 11:30 a 12:30
Preu: 15 € trimestrals
Lloc: Sala Annex del Cinema
Mediterrani
A càrrec de Carmen Castro

SEVILLANES (tarda):

Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00
Preu: 30 € trimestrals
Lloc: Sala de reunions del Centre
Social
A càrrec de Carmen Castro

TALLER DE MEMÒRIA:

Dilluns de 10:00 a 11:00, de 11:00
a 12:00 o de 12:00 a 13:00
Preu: Gratuït
Lloc: Espai de la Gent Gran
A càrrec de Miriam Costa

Per més informació:

OPIC – Oficina de Participació i
Informació Ciutadana
C/ Joan Roig i Piera, 3-5 (Centre
Social)
De dilluns a divendres de 9:00 a
14:30, dijous de 17:00 a 19:30
i dissabte de 10:00 a 13:00
93 895 03 00 - opic@cubelles.org
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Cubelles manté el nivell d’ocupació estiuenca
La regidoria de Turisme espera repetir el programa d’activitats ‘Esplatja’t’ incorporant algunes
novetats per reeditar la bona acollida que ha tingut aquest estiu
L’estiu 2008 la Regidoria de Turisme
mitjançant la Oficina de Turisme del Castell
i la ha comptabilitzat i analitzat els visitants
i turistes de Cubelles. En total 3.892
persones han visitat Cubelles durant els
mesos de juliol i agost d’enguany, un 3%
menys que l’estiu de 2007. A l’oficina de
Turisme del Castell Marquesos d’Alfarràs
s’han comptabilitzat 2.227 consultes, i a
l’Oficina de Turisme de la platja 1.665. La
procedència dels visitants, dels quals el 30%
són residents i el 70% no residents, és en la
majoria de casos de la zona metropolitana
de Barcelona, comarques del Garraf i Baix
Penedès, seguit de visitants francesos.
L’ocupació d’aquest estiu segueix la mateixa
proporció que anys anteriors, l’any 2006 va
ser d’un 64%, el 2007 Cubelles va tenir una
ocupació mitja d’un 55% i aquest any ha
estat d’un 62%. Seguint amb la campanya de
valoració de la satisfacció dels visitants, s’han
realitzat més d’un centenar d’enquestes
als visitants amb un qüestionari sobre
el municipi, seguretat, estat dels carrers,
transport urbà, procedència, motiu de visita,
platges entre d’altres.

dinamitzar les platges oferint activitats
gratuïtes tant per infants com per adults.
Des de mitjans de juliol i fins a finals d’agost
3900 nens i nenes de Cubelles, tant els que
passaven l’estiu a la seva segona residència
de la vila com els visitants ocasionals, han
pogut gaudir de diferents activitats lúdiques i
esportives a la platja de la Mota de Cubelles.
S’han realitzat tallers, jocs, esports de platja,
castells inflables, danses i animacions que
han anat variant cada dia. A més, els pares
i mares han pogut gaudir de la platja amb
la tranquil·litat de deixar els seus fills en un
espai dinamitzat i vigilat per monitors. La
valoració d’aquesta innovadora experiència
ha estat molt positiva tant des del punt de
vista de l’Ajuntament i dels nens i nenes
participants, com dels pares i mares que han
pogut valorar per escrit l’experiència.

Activitats saludables
Com en anys anteriors s’ha realitzat l’activitat

d’aeròbic – batuka a les platges de Cubelles
amb un contrastat èxit de participació, ja que
es tracta d’una activitat consolidada en el
calendari estiuenc que compta amb assistents
fidels de cada any. Hi ha hagut una mitja de
participació de 25 a 30 persones per sessió.
Aquest any s’ha apostat per realitzar a
primera hora del matí Ioga a les platges, amb
una participació de casi 20 persones diàries.
Els participants van quedar molt satisfets, fins
al punt que demanaven seguir amb l’activitat
també durant tot el mes de setembre.
Una altra activitat que reeditava participació
en el calendari estiuenc de Cubelles era el
tai-txi, que va comptar amb una assistència
molt fluïda i positiva. I seguint amb les
intencions de la regidoria de promocionar
les activitats relacionades amb la salut i
el benestar personal, s’ha començat per
primer cop i un dia a la setmana la prova
pilot de fer pilates els dimecres, amb una
assistència d’unes 10-15 persones.)

3.900 infants a l’Esplatja’t
Aquest estiu s’han organitzat diverses
activitats a les platges de Cubelles sota el
lema de Esplatja’t, el qual tenia com a objectiu

Sessió de batuka a la platja

Cubelles obté 4 segells SICTED
L’exposició permanent del clown Charlie Rivel, la Platja Llarga, l’Oficina de Turisme i el restaurant
La Rueda reben la certificació de qualitat turística
El passat dijous 18 de setembre durant la II Jornada Interdestinacions
de la província de Barcelona que es va celebrar a la Casa Llotja de
Mar de Barcelona, es van atorgar els diplomes a totes les empreses
i entitats que han aconseguit la certificació a la província, entre les
quals es trobaven les cinquanta entitats que van superar el procés
d’implantació del SICTED al Garraf. En el cas de Cubelles van repetir
distinció l’exposició permanent del clown Charlie Rivel, la Platja
Llarga i l’Oficina de Turisme i enguany s’hi ha unit el restaurant La
Rueda. La Policia Local, en canvi, no ha reeditat el segell de qualitat
SICTED per un formalisme, la manca de senyals verticals de direcció
que indiquin com arribar a la comissaria. Aquest petit entrebanc ja
s’ha resolt amb la col·locació de les senyals pertinents i s’espera
rebre la distinció en la propera edició ja que el servei que ofereix la
Policia Local sí que s’ajusta als paràmetres de qualitat SICTED.
(El SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística En Destinació)
és un dels projectes més ambiciosos del PICTE (Pla Integral de
Qualitat Turística Espanyola), que proporciona un impuls de la
qualitat de la destinació a nivell global. El segell SICTED introdueix
un nou enfocament en l’aplicació del Sistema de Qualitat Turística
Espanyola caracteritzat per la gestió coordinada de la destinació,
l’aplicació conjunta de paràmetres de qualitat a tots els sectors i la
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incorporació a aquest projecte de subsectors no necessàriament
turístics, però sí relacionats amb la qualitat de la destinació. Els
objectius principals es basen en la dotació d’un sistema de gestió i
millora de la qualitat dels productes i serveis dirigits a les empreses
del sector turístic, que els permeti crear un avantatge competitiu
adequat als nous reptes que planteja el mercat i aconseguir el
reconeixement com a destinació de qualitat.)
El Consorci de Turisme del Garraf, responsable de la implantació
d’aquest sistema a la comarca, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, porta la gestió
d’aquesta iniciativa i s’encarrega d’organitzar totes les activitats
integrades en aquest projecte. Així des del seu inici s’han realitzat
diferents sessions de formació i jornades de treball. Aquestes sessions
han tractat sobre conceptes clau de satisfacció en la destinació, a
l’empresa i sobre el rol dels professionals del sector. En les jornades
s’ha treballat en profunditat sobre el Manual de Bones Pràctiques
i en l’elaboració de les enquestes de satisfacció del visitant -eines
que es posen a l’abast de cada empresa o entitat participant per
millorar la seva gestió, per mesurar la qualitat en la prestació dels
seus serveis i també la satisfacció del visitant-.
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Es modifica el PGOUM per poder construir
habitatge dotacional per a joves i gent gran
El Ple Municipal aprova el canvi de clau d’una parcel·la a la Mota de Sant Pere - Clot del Bassó
que acollirà habitatge social de lloguer
El Ple Municipal Ordinari del passat dia
15 de setembre va aprovar per àmplia
majoria la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbanística Municipal
(PGOUM) en una parcel·la de la zona de
la Mota de Sant Pere. El terreny en qüestió
és el que queda delimitat per l’Avinguda
Onze de Setembre i els carrers Rovira i
Virgili i Clot del Bassó. Aquest solar, segons
el Pla actual, s’ha de destinar a equipaments
col·lectius, però aquesta modificació que
suposa canviar-ne la clau permetrà que
la parcel·la aculli en un futur habitatge
dotacional. Aquest és un tipus de vivenda
social, de protecció oficial, en règim de
lloguer i adreçat a joves i gent gran; dos dels
sectors amb més dificultats per aconseguir

habitatge.
L’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero, va
explicar que la mesura pretenia aconseguir
uns terrenys que permetessin construir una
major quantitat de pisos. A dia d’avui es
disposa d’un terreny que havia de permetre
satisfer aquesta demanda però que finalment
no va tirar endavant. Amb la modificació
del Pla General es podrà incrementar
notablement l’oferta de pisos però, tal i com
explicava Maria Lluïsa Romero, no es podrà
sufragar part del projecte amb la venda
dels terrenys inicials degut a la conjuntura
econòmica actua que no permetrien una
bona venda. Miguel Ángel López, regidor
d’Urbanisme, va detallar la mesura tècnica
que suposa el canvi de clau que regula la

parcel·la en qüestió. López va afegir que el
punt tractat “tan sols recollia la modificació
del Pla General per rebre el vist-i-plau de la
Generalitat i poder presentar posteriorment
el millor projecte per a la zona”. Un
projecte que “comptarà amb la participació
dels grups de la oposició i que estarà en
exposició pública”.
El punt va dur-se a votació i va quedar
refrendat gràcies als 15 vots a favor
corresponents als tres partits que formen
govern, PSC, CiU i ERC, amb el suport
d’ICV i el PPC. EC i ICb, en canvi, es van
abstenir ja que, tot i mostrar-se a favor de la
mesura, considerava que no era el moment
idoni per dur a terme el projecte.

Les obres de connexió d’aigües de Mas Trader
avancen a bon ritme
El projecte permetrà connectar aquesta urbanització a la xarxa municipal d’abastiment d’aigua
potable i deixar d’utilitzar els pous propis
L’Ajuntament i Hidrocanal SL van signar el 4 de juliol el contracte
d’obres del projecte per a la portada d’aigües des del dipòsit de
Corral d’en Cona fins als dipòsits del segon sector de Mas Trader,
de manera que es satisfà una de les demandes dels veïns d’aquesta
urbanització que fins ara s’abastien de pous propis. Les obres van
començar a mitjans de setembre i tenen un cost de 1.035.384,39 €,
una previsió d’execució de catorze setmanes i estan subvencionades
amb 321.862,00 € pel PUOSC 2007 – 2011. Miguel Ángel López,
regidor d’Urbanisme i Planejament, mostrava la seva satisfacció per
l’execució d’aquestes obres ja que “el Govern municipal ha prioritzat
aquest projecte davant la problemàtica existent des de fa anys amb
l’abastament d’aigua potable de Mas Trader” Aquest projecte ha de
garantir l’abastament i la qualitat del subministrament de l’aigua que
arriba fins a les aixetes dels habitatges d’aquestes urbanitzacions de
Cubelles. Una aigua que prové de la mina de Gran Aqüeducte i del
pou Cubelles 2, que es centralitza al dipòsit del Corral d’en Cona,
de 4.000 m3 de capacitat.

Les obres de connexió de Mas Trader al dipòsit de Corral d’en
Cona van iniciar-se a mitjans de setembre i es realitzen en dues fases.
Aquesta connexió amb el soterrament d’una canonada de fosa dúctil
de 25 cm de diàmetre nominal. En la primera fase de les obres, que
és la que s’està duent a terme, es connectarà el segon sector de Mas
Trader al dipòsit de Corral d’en Cona mitjançant una canonada de
4,2 km que es divideix en dos trams. El primer tram, de 2.079 m, va
des del dipòsit de Corral d’en Cona fins a l’estació de bombament;
mentre que el segon, de 2.135 m, connectarà aquesta estació amb
el dipòsit de Mas Trader II. En una segona fase, encara per adjudicar,
el projecte contempla la connexió des de l’estació de bombament
fins al dipòsit de Mas Trader I, una obra de només 300 m. d’afectació.
El projecte tècnic preveu la instal·lació de diversos mecanismes que
ajudin a tallar el subministrament d’aigua potable en cas d’avaria. A
més, s’aprofitarà l’obra per fer millores als dipòsits.

Imatges de les obres de canalització
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Plens municipals
Ple ordinari
del 21 de juliol 2008
DONAR COMPTE
Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 454/2008 al 574/2008.
Temes de personal.
APROVATS
Acta de la sessió del 16 de juny. Aprovat per
unanimitat.
Establiment del servei públic local d’enllumenat
públic del municipi. Aprovat per unanimitat.
Designació dels dos festius locals per al 2009 (30
de juliol i 17 d’agost). Aprovat per 13 vots a favor
(4 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 2 PPC, 1 d’ICb 1

EC-FIC) i 4 abstencions (4 d’ICV).
Establiment del Servei Públic i Municipal de
Defensa de les persones consumidores i usuàries.
S’aprova per unanimitat.
Moció d’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles
a la xarxa per la compra pública ètica i per al
foment del consum de productes de comerç
just. S’aprova per unanimitat.
Moció contra l’eurodirectiva del temps de treball.
S’aprova per unanimitat.
Ple ordinari
del 15 de setembre de 2008
DONAR COMPTE
Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 575/2008 al 720/2008.

Del règim de dedicació exclusiva del primer
tinent d’Alcalde i regidor d’Obres i Serveis, Medi
Ambient i Ensenyament.
Temes de personal.
APROVATS
Règim de retribucions del primer tinent d’Alcalde
i regidor d’Obres i Serveis, Medi Ambient i
Ensenyament. Aprovat per 9 vots a favor (4 del
PSC, 4 de CIU i 1 d´ERC), i 8 vots en contra (4
d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC).
Aprovació inicial de la modificació puntual núm.
1/2008 del PGOUM. Aprovat per 15 vots a favor
(4 del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC, 4 d’ICV i 2 PPC),
i 2 abstencions (1 d’ICb i 1 d’EC-FIC).
Moció pel reconeixement del treball dels
cooperants. Aprovat per unanimitat.

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local del 8 de Juliol de 2008
APROVATS
Acta de la sessió ordinària 26 juny
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa ALUMINIOS ANIBAL per la
substitució de la porta d’entrada de l’edifici de
la Casa Consistorial.
Subvencionar al CEIP MAR I CEL amb 8.316,00
€ per a l’adequació del pati, la biblioteca i les
activitats didàctiques per a l’any 2008.
Subvencionar a l’IES CUBELLES amb 3.000,00
€ per a l’adequació del pati; 3.000,00 € per
al desenvolupament del projecte “Biblioteca
Escolar. Punt Edu” i .
Subvencionar al CEIP VORA DEL MAR amb
3.000,00 €.
Contracte menor de serveis per a l’assegurança
de suspensió per inclemències meteorològiques
i incompareixença del grup PEREZA amb
l’empresa AON GIL Y CARVAJAL, SA.
Contracte menor de serveis per a la creació
del perfil del contractant amb l’empresa BETOB
BETBEYON SL.
Contracte menor de serveis per a la contractació
del servei de vigilància i control d’accessos,
escenaris, tarimes i torres, publicitat, serveis de
personal de càrrega i descàrrega del concert del
grup PEREZA, amb l’empresa SUMINISTROS
Y SERVICIOS PARA EL ESPECTÁCULO
TARRACO (SSET) S.L.
Contracte menor d’obres, per contractar a
l’empresa FOLCH, S.A per a la construcció
d’un columbari de 20 cineraris per al cementiri
municipal de Cubelles .
Revocar l’acord de la Junta de Govern de data
10 de juny de 2008 referent al contracte menor
amb l’empresa ESPECTACLES MAESTRAT
S.L., i aprovació del contracte menor de
subministrament pel lloguer, muntatge i
desmuntatge d’una carpa per a la Festa Major
2008 amb l’empresa ALAVÉS MONTAJES Y
REALIZACIÓN S.L.
Modificar el contracte de servei de bar pel
Carnaval i la Festa Major de Cubelles 2008.
L’obertura del procediment negociat, tramitat
amb caràcter ordinari, per a la contractació de les
obres per a l’execució del projecte d’urbanització
del sector “Liga Sin Nombre” de Cubelles.
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Resoldre el procediment disciplinari i sancionador
per infracció ambiental a l’ ASSOCIACIÓ
PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DEL
GARRAF imposant una sanció de 6.010,12 € i
ordenar la clausura de l’activitat.
Contracte menor de subministraments de
mobiliari per a la nova Llar d’Infants Municipal
Cubelles II, amb l’empresa HERMEX IBÉRICA
S.A .
Contracte menor d’obres per a l’execució del
projecte de reforma de la Llar d’Infants Municipal
Cubelles II a favor de l’empresa MARSEIN, SA.
Proposta de preus públics per al concert de
PEREZA dins les activitats previstes per l’any
2008 per la regidoria de Comunicació.
Contracte menor de serveis l’empresa Fundació
Santa Teresa del Vendrell (El Ventall) pel
manteniment d’una part dels parcs i jardins del
municipi de Cubelles.
Junta de Govern Local del 22 de Juliol de 2008
APROVATS
Acta de la sessió ordinària 8 juliol
La concessió d’ajuts, en el marc de les bases i
el catàleg de serveis i activitats 2008 del Pla de
Concertació Xarxa de Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.
Contracte de consultoria i assistència per
l’elaboració i redacció de l’inventari general
de béns de la corporació a l’empresa CORE
SOLUTIONS, SL.
Les bases que recullen l’elecció de les Pubilles
2008.
Adjudicar provisionalment el contracte de
subministrament de mobiliari urbà a favor de
l’empresa FUNDICION DUCTIL BENITO, SL.
Contracte menor de subministrament per a
l’adquisició i instal·lació de sis màquines d’aire
condicionat fred/calor a l’edifici de l’Ajuntament
amb JOSEP MARIA GALLARDO BARRAGAN.
Contracte menor de serveis pel càtering del
dinar de la Gent Gran 2008, amb l’empresa
CÀTERING CAL BLAY, S.L.
Proposta de preus públic per l’entrada al teatre
dins les activitats previstes per la Festa Major
2008 per la regidoria de Festes i Tradicions.
Proposta de preus públic per la venda del

tiquet del Sopar de Germanor organitzat per la
regidoria de Festes i Tradicions.
Contracte menor de subministrament de
material pirotècnic per a l’espectacle de la Festa
Major Petita 2008, amb l’empresa PIROTÈCNIA
IGUAL, S.A.
Contracte menor de serveis per a l’actuació
del grup musical ANTÒNIA FONT per la Festa
Major de Cubelles, amb l’empresa MUSIC FROM
TAMARIT, SL.
Contracte menor de serveis per la redacció del
projecte de reforma de la Llar d’Infants Cubelles
II amb l’empresa JEAN JOSÉ MAS.
La recepció de les obres d’urbanització del Pla
Parcial / Pla Especial del Residencial Les Salines.
El reconeixement extrajudicial de crèdits.
La proposta de preus públics per a la venda de la
gorra serigrafiada amb el logotip de “CUBELLES
TOT UN MÓN”.
Contracte menor de subministrament per
l’adquisició de carretons antirobatoris per
emmagatzemar cadires a l’aire lliure, amb
l’empresa DOUBLET IBERICA, SA.
Adjudicar la concessió administrativa del servei
públic de la Llar d’Infants Municipal Cubelles II
a la oferta presentada per l’empresa SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, S.L.
Contracte menor d’obres pels treballs de
manteniment a la coberta del pavelló poliesportiu
amb l’empresa MONTAJES TECNOSUR, SL.
Contracte menor de serveis per l’emissió
d’informe en l’expedient de l’activitat clandestina
al Camí de les Trones amb LEGAL ADVOCATS,
JOAQUIN
TORNOS,
ABOGADOS
ASOCIADOS, SL.
Contracte menor de serveis per a l’assegurança
de suspensió per inclemències meteorològiques
i incompareixença del grup PEREZA, amb
l’empresa AON GIL Y CARVAJAL, S.A.
Contracte privat de serveis artístics per al concert
del grup municipal PEREZA al poliesportiu
municipal de Cubelles el dia 2 d’agost de 2008.
Contracte menor de serveis per al disseny,
maquetació i impressió del programa de festes
de Mas Trader 2008, amb l’empresa GRAFIQUES
VILANOVA, S.C.P.
Contracte menor de serveis pel lloguer de wc
químics i una tanca antiavalot pel concert del grup
PEREZA a Cubelles el dia 2 d’agost de 2008.

Acords de la Junta de Govern Local
Contracte menor de serveis per a la
contractació del servei de vigilància i control
d’accessos, escenaris, tarimes i torres, publicitat,
serveis de càrrega i descàrrega del concert del
grup PEREZA, amb l’empresa SUMINISTROS
Y SERVICIOS PARA EL ESPECTÁCULO
TARRACO (SSET) S.L.
Modificar el contracte de servei de bar pel
Carnaval i la Festa Major de Cubelles 2008.
Junta de Govern Local Extraordinària del
28 de Juliol de 2008
APROVATS
Acta de la sessió ordinària 22 juliol
Donar compte del decret d’alcaldia 598/2008,
de 24 de juliol, respecte del recurs contenciós
administratiu 263/2008 interposat per CLAUDIO
PÉREZ REJON contra la desestimació expressa
de la reclamació patrimonial pels danys soferts
en accident de trànsit el dia 27 de juny de 2007.
Contracte menor de servis per la realització de
l’actualització i auditoria per a l’adequació a la
Llei de Protecció de Dades de caràcter personal
amb l’empresa SEGURDADES, SL.
Contracte menor de serveis en concepte
d’honoraris per serveis professionals de
defensa judicial de l’Ajuntament de Cubelles
amb JOAQUIN TORNOS ABOGADOS
ASOCIADOS, SL .
El Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de
Cubelles.
La certificació núm 2 de les obres d’urbanització de
l’accés i entorn al poliesportiu municipal de Cubelles
amb l’empresa ADEC Building Factory, S.A.
Contracte menor de serveis artístics per
la contractació dels artistes de la Mota
Festival, amb l’empresa NYAHBINGI CREW
PRODUCCIONES, SCP.
Contracte menor de serveis pel disseny,
maquetació i impressió del catàleg de l’exposició
permanent de Charlie Rivel amb l’empresa
RAUL RAMOS ASSOCIATS, SL.
Contracte menor de subministrament de 3.000
copes serigrafiades per la Festa de la Verema,
amb l’empresa RIBAMAR TRADE, SL.
Contracte de subministraments pel lloguer de les
carpes per la Festa de la Verema, amb l’empresa
TEAM CARPES, SL.
Junta de Govern Local Ordinària del 12
d’agost de 2008
APROVATS
Acta de la sessió extraordinària 28 juliol
Convocar proves selectives per a l’accés,
mitjançant el sistema de concurs, per la creació
d’una borsa de treball per a la selecció de
personal laboral no permanent en la categoria
de conserge de manteniment grup professional.
Convocar proves selectives per a l’accés,mitjançant
el sistema de concurs oposició, de sis places
d’auxiliar administratiu, d’aquest Ajuntament,
en quadres en l’escala d’administració general,
subescala auxiliar, del grup de classificació C2.
Convocar proves selectives per a l’accés,
mitjançant el sistema de concurs, per la creació
d’una borsa de treball per a la selecció de
personal laboral no permanent en la categoria
d’oficial de 2ª manteniment/conserge.
Proposta de preu públic per als tiquets de
degustació de la Festa de la Verema proposat per
la regidoria de Turisme.
Proposta de preu públic per al llibre ”L’ABDON

I L’ASSUMPTA. 50 ANYS DELS GEGANTS
DE CUBELLES 1958-2008)” proposat per la
regidoria de Festes i Tradicions.
Contracte menor d’obres per a la construcció
d’una escomesa i d’un tram nou de col3lector de
clavegueram per mòduls del nou CEIP a l’Avda.
Onze de Setemnre, amb l’empresa BUILDING
FACTORY, S.A.
Revisar el preu de contracte del lloguer d’una
nau, per la brigada municipal, situada al carrer
Joan XXIII.
Contracte menor d’obres de fomentació per
la ubicació dels mòduls destinats al nou IES DE
CUBELLES amb l’empresa CONSTRUCCIONES
VEGA CUBELLES S.L.
Contracte menor de subministrament per a
l’adquisició de dues torretes informatives i la
realització de les lones impreses, amb l’empresa
MARC MARTÍ.
Aportació de l’Ajuntament de Cubelles pels
serveis socials d’atenció primària segons conveni
signat amb el Consell Comarcal del Garraf per a
l’exercici 2007 de 64.179,57 €.
Contracte menor d’obres per a realitzar treballs
de moviment de terres per a donar sortida a les
aigües de la desembocadura del riu Foix, incloent
l’estesa i l’anivellat de les terres resultants a la
mateixa zona de la desembocadura, amb l’empresa
EXCAVACIONES H.C. PANDURO S.L.
Contracte menor de serveis per la contractació
de la programació publicitària de l’emissora
“CADENA 100 CATALUNYA” per a la Festa
de la Verema de Cubelles 2008, amb l’empresa
RADIO POPULAR S.A.
El plec de clàusules administratives particulars
que de regir l’adjudicació mitjançant procediment
negociat, tràmit urgent, del contracte de serveis
per l’assistència tècnica ambiental a la direcció de
les obres del pont sobre el riu Foix al municipi
de Cubelles.
Junta de Govern Local Ordinària del 26
d’agost de 2008
APROVATS
Acta de la sessió ordinària 12 agost
Modificar del contracte de subministrament de
mobiliari per al Centre Social de Cubelles per un
import de 19.268,38 €.
Contracte menor de serveis per la redacció del
projecte bàsic i executiu de dos pistes de frontó
al poliesportiu municipal de Cubelles, amb
l’empresa INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESPECIALIZADA S.C.P. (INARQUIN).
Modificar el preu públic per ala venda de les
figures de plom de col·lecció de la parella de
gegants i del Charlie Rivel.
Contracte menor de subministrament de diferent
mobiliari infantil i substitució dels existents que
es troben en mal estat, de la zona d’equipaments
de la urbanització Mas Trader I, amb l’empresa
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L.
Contracte menor de subministrament de diferent
mobiliari infantil de la zona d’equipaments del
Parc del Passeig Fluvial i el Parc del carrer Sant
Leonard, amb l’empresa FUNDICIÓ DÚCTIL
BENITO S.L.
Contracte menor de subministrament de diferent
mobiliari infantil de la zona d’equipaments de
Corral d’En Cona, amb l’empresa FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO S.L.
Contracte menor de subministrament pel lloguer
de 4 WC químics, 24m de tanca antiavalot i una
bobina d etela ignífuga pel concert del grup

PEREZA, amb l’empresa PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
Contracte menor de serveis per la sonorització
i il·luminació del Cubelles Rock City 08 del dia 9
d’agost de 2008 en motiu de la Festa Major, amb
l’empresa SPRING PROJECCIONS S.L.
Contracte menor de serveis per a la instal·lació
i manteniment anual dels serveis d’accessibilitat
(passarel·les) a les platges del municipi de
Cubelles, amb l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I
COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA S.L.
Contracte menor de serveis pels treballs
d’abalisament de les platges de Cubelles per
a la temporada 2008, amb l’empresa SERVEIS
MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA
S.L.
Contracte menor de serveis per al manteniment
integral dels serveis de dutxes i rentapeus
de les platges del municipi de Cubelles, amb
l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE
LA MEDITERRÀNIA S.L.
Contracte menor de serveis per l’edició del
llibre “L’ABDON I L’ASSUMPTA. 50 ANYS
DELS GEGANTS DE CUBELLES (1958-2008)”,
amb l’empresa SERVEIS GRÀFICS LITOCROM
PREIMPRESSIÓ S.C.P.
Donació a favor de l’Ajuntament de Cubelles
d’un terreny, dipòsit d’aigua, pou i els drets
d’explotació d’aquests, situats a Mas Trader II
Sector.
Junta de Govern Local Extraordinària i
Urgent del 3 de setembre de 2008
APROVATS
Acta de la sessió ordinària 26 agost
Adjudicació provisional del contracte de gestió
del servei públic de neteja de la via pública
del municipi de Cubelles de l’empresa CESPA
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y AUXILIARES S.A.
Adjudicació definitiva del contracte de
subministrament de mobiliari urbà, tramitat amb
caràcter ordinari i adjudicat per procediment
negociat amb l’empresa FUNDICIÓN DUCTIL
BENITO S.L.
Junta de Govern Local Ordinària del 9 de
setembre de 2008
APROVATS
Acta de la sessió ordinària 26 agost
Acta de la sessió extraordinària i urgent 3
setembre
Donar compte de la sentència núm. 5 de 13
de gener de 2006, interposada per NICOLE
CARMEN DEUSTER contra la resolució de data
4 d’octubre de 2004 de l’Ajuntament de Cubelles
per desestimació de reclamació patrimonial.
Donar compte del decret d’alcaldia 717/2008,
de 29 de juliol de 2008, respecte l’atorgament
de llicència urbanística d’obra major EXP. NÚM.
45/08
sol·licitat per la COMUNITAT DE
PROPIETARIS MEDITERRANI NÚM 22.
Modificar l’oferta pública d’ocupació per l’any
2008, d’una plaça dotada pressupostàriament,
corresponent a personal funcionari.
Ratificar, si s’escau, de la concessió del premi
per al concurs del cartell de les III JORNADES
GASTRONÒMIQUES 2008, a Eva Janáriz
González amb un import de 300 €.
Ratificar la concessió del premi per al concurs del
cartell de la XXI FESTA DE LA VEREMA 2008,
a Antoni Ribas Crespo, amb un import de 300 €.
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Opinió dels grups municipals
JA SOM DE CAP EN EL FEMER!!
“No se’n adonen els nostres edils actuals (potser amb somnis
de prosperitat), que ja els van escurar la caixa...,que ara els
toca fer un gest de moderació?”Amb aquestes paraules, que
daten del 1996, el nostre benvolgut Víctor Alari, va voler recrear, en l’ article CAP AL FEMER,
la situació de despropòsit financer que s’ assolia a causa dels sous desorbitats que s’havien
assignat regidors de l’ Ajuntament de Cubelles. Han passat 12 anys i, com en Víctor deia: “els
sous, no estan en consonància amb la realitat econòmica municipal”. Han passat 12 anys i se
segueixen aprovant sous desmesurats disfressats sota el nom de dedicacions exclusives! Si en
Víctor fos avui entre nosaltres, potser hagués escrit un altre article, i potser l’ hagués posat el
títol de: JA SOM DE CAP EN EL FEMER!!
El dilluns dia 15 de setembre, el Ple de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar amb els vots a
favor de l’equip de Govern i en contra de tota la oposició, la dedicació exclusiva municipal del
regidor d’Obres i Serveis, Joan Albet i Miró. Si retrocedim en el temps, dins d’aquesta legislatura
i fem memòria no gaire llunyana, ens recordarem que ja vam accedir a la dedicació exclusiva de
l’alcaldia, doncs des d’ICV, sempre hem cregut convenient que la figura de l’alcalde/alcaldessa
ha d’estar implícitament dedicada el cent per cent en les tasques del municipi, tot i que el sou
a percebre ens semblés força desorbitat... Passats uns mesos, des de l’alcaldia es va creure
convenient contractar un/a gerent, com a assessor polític en temes de gestió de la pròpia

alcaldia. Motiu que va causar de nou la crispació de la ciutadania cubellenca pel sou desorbitat
i perquè si
l’alcaldessa ja tenia dedicació exclusiva no calia en cap cas algú que
“gestionés”, les seves gestions!
Ara de nou, ens claven un gol, en plena crisi econòmica, i quan en la resta del país es genera un
debat per posar solucions al respecte, a Cubelles tornem a contractar un regidor a dedicació
exclusiva, atorgant-li un sou indignant de gairebé 53.000 €. Per justificar el sou, ens vénen que
el regidor en qüestió deixarà la seva feina retribuïda en l’escola pública, però els més propers
sabem que també es dedica a gestions lligades al tema de la construcció. Com podem tenir la
certesa que no s’està aprofitant el moment de davallada en la construcció, per donar-li un sou,
ara que el sector està en crisi? Realment durant aquest any de legislatura la tasca del Sr. Albet
ha estat tan feixuga que necessita, (apart de tècnics i administratius/ves que treballen per a ell)
una dedicació exclusiva?
Els veïns i veïnes de Cubelles, a través dels nostres impostos pagarem a l’any 170.000 € per tres
persones que un bon dia van escollir lliurement servir al seu poble. Com concloïa en Víctor
en el seu article: “Com a ciutadà de Cubelles, crec que a causa d’ aquest pacte la política de la
nostra vila no solament esdevindrà fiscalment onerosa, sinó també moralment ominosa: heu
avançat cap al femer”
Comissió Política Local d’ICV

CRISI
El terratrèmol econòmic que estem patint ens ha de fer reflexionar,
tan sols és una qüestió de confiança, bancs i crèdits o potser n’hi ha
més? Potser excés de població, mancança de matèries primeres, sistema
econòmic insostenible?
Quan s’encén una bombeta d’alarma, no cal culpar l’indicador del problema, cal
cercar què ens indica i actuar conseqüentment l’arrel que l’origina.
L’actual crisi mundial ha de fer córrer tants rius de tinta com al seu dia la del 1929
a Wall Street, la lliçó ja és coneguda, cal aplicar al capitalisme un codi ètic i penal,
cal no deixar-ho tot a la iniciativa del “mercat”. El sentit comú i l’equilibri entre
l’intervencionisme de l’estat i el liberalisme neocapitalista sempre seran bones
conselleres. Al final hauríem de tenir clar quin servei ens dóna l’economia, és per
donar servei a les necessitats de la població o tan sols per augmentar els beneficis
d’una petita classe dirigent, sense considerar massa els problemes de la població
mundial?Utilitzar els diners públics per solucionar la mala gestió d’institucions privades
no pot ser la norma, i en qualsevol cas no pot ser “gratuït”, potser hauríem de pensar
en ajudar directament la població que no pot pagar la hipoteca, enlloc de donar els
diners als bancs.

Però tot això queda molt lluny, a Cubelles tenim un problema més immediat que cal
abordar, l’actual índex d’atur es situa en torn el 18%.Aquest índex és preocupant i
situa la nostra vila en un del nivells més alts de Catalunya, no és nou, però l’aturada del
sector de la construcció i la retallada de despeses en l’oci de les famílies, ens afecta
de manera directa, calen accions urgents. Cubelles requereix un desenvolupament
econòmic que doni resposta a les necessitats de la seva població, cal posar en
pràctica una bateria de mesures que dinamitzin el treball, com ara millorar i abaratir
les comunicacions necessàries pel moviment de mercaderies i persones.
En aquest sentit el PSC de Cubelles ha proposat una esmena, al Congrés de la
Federació de l’Alt Penedès–Garraf, per la gratuïtat de l’autopista i la millora del
servei ferroviari a Cubelles, com a una autèntica solució dinamitzadora. Cal millorar la
ocupació, per tant caldrà activar aquells treballs d’infraestructures que en els propers
anys puguin mitigar el problema. El pont, el port, el complex poliesportiu, el nou
ajuntament, la biblioteca, l’habitatge social i d’altres, són inversions que cal assolir amb
urgència. Sense oblidar treballar per dur inversions a Cubelles.
Hem de recuperar terreny perdut respecte altres poblacions veïnes. No arribar a
final de mes és un autèntic problema social, que hauria de preocupar a qualsevol
partit que presumeixi de “sensibilitat social”. Per això val la pena lluitar.

CUBELLES AVANÇA
Tots som conscients de les mancances que històricament hi ha hagut
al nostre municipi. Cubelles ha crescut exponencialment els últims deu
anys situant-se amb una població al voltant de 14.000 persones. Les
polítiques que s’han fet els darrers anys de creixement sense la contrapartida dels
serveis i dels equipaments poc han ajudat al desenvolupament socioeconòmic de la
seva gent i del seu teixit comercial i empresarial, en definitiva hem estat un poble que
no ha invertit en la millora dels serveis, en la construcció d’equipaments esportius i
culturals, en la creació de places de llar d’infants, en noves infraestructures…, per tal
de donar resposta a la demanda creixent dels nostres ciutadans.
Des de Convergència i Unió hem de dir que em fet una aposta clara per canviar
aquesta tendència, i des de la responsabilitat d’estar al Govern de Cubelles, s’ha de
reconèixer que s’han fet moltes millores i que s’està treballant en la bona direcció,
però no és menys cert que queda molta feina per fer.
Avui ens agradaria tocar un dels eixos bàsics en política de benestar que és el gaudir
del lleure i en especial de l’esport. El govern municipal i concretament la regidoria
d’Esports ha fet una gran inversió amb la instal·lació de gespa artificial al camp de
futbol, un projecte necessari per dotar un camp a l’alçada del nivell esportiu dels
nostres clubs i la gent que els integren.

També s’ha engegat el projecte de millora de la coberta del poliesportiu, cada vegada
que plou entra aigua, i són molts els infants i joves del nostre municipi que hi realitzen
activitats amb els seus diferents clubs i disciplines.
Hem començat també les obres de construcció del nou poliesportiu, que han de
donar cabuda a la pràctica de més esports i a la realització d’altres actes,. s’ha quedat
petit el que ara tenim amb la població i la demanda creixent que hi ha. Des de la
regidoria hem posat en marxa l’arranjament de les tanques perimetrals metàl·liques
de les pistes de tenis, i alhora s’han fet tasques de millora d’aquesta zona amb la
construcció dels nous frontons.
Per altra banda, Convergència i Unió i la seva gent ens sentim especialment orgullosos
dels treballs fets a l’avinguda Onze de Setembre, que han suposat un canvi a nivell
de mobilitat i de seguretat tant per als alumnes de d’institut de secundària, com els
usuaris de la zona esportiva i per als veïns.
En definitiva, un poble que creix ha de tenir unes instal·lacions esportives dignes i
de qualitat, no n’esperen menys els seus ciutadans, i es tasca dels governants saber
oferir-los.

DESPILFARRO MUNICIPAL EN PLENA CRISIS
En pleno período de crisis, en la que los ciudadanos y las familias,
tienen cada vez más problemas para llegar a fin de mes, en
estos momentos difíciles en los que muchas empresas están
cerrando, y el futuro laboral es cada vez más incierto, en lugar de ser austeros y
cautos nuestro Ayuntamiento apuesta por un despilfarro innecesario e injustificado
como es el sueldo que se le ha adjudicado al concejal de CiU, el señor Joan Albet.
“52.000” euros.
Me gustaría que explicaran cómo en estos momentos, Cubelles se puede permitir
semejante “despilfarro” cuando el gobierno municipal debería estar buscando
soluciones efectivas para salir de esta crisis. Soluciones que pasan por establecer un
plan estratégico económico, de acuerdo con los sectores sociales y económicos del
municipio para impulsar medidas efectivas de lucha contra la crisis.
Probablemente tendremos que redefinir un nuevo presupuesto municipal, para
intentar minimizar la crisis y ajustarnos a la realidad que los socialistas han intentado
ocultar. Necesitamos medidas de apoyo a las familias y a aquellas personas más
vulnerables a los efectos de la crisis, a las pequeñas y medianas empresas, a los
autónomos, así como medidas de ayudas tributarias y del presupuesto municipal.
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Pero para todo ello lo primero que debe hacer el Ayuntamiento es controlar los
gastos, que pasa por no pagar sueldos abusivos e injustificados, o reducir el gasto
de la publicidad. Asimismo debe redefinir los objetivos presupuestarios de diversas
actuaciones municipales, centrándose en un catálogo de actuaciones, que no deben
restringir la atención a las personas, es decir el gasto social.Y en este punto aprovechar
para recordar que no debemos olvidar la atención a las personas minusválidas
(AMICU), que todavía no han recibido la subvención comprometida.
Es imprescindible para salir de esta situación de crisis que el Ayuntamiento priorice el
gasto en aquello que es urgente y necesario, soluciones que pasan por la contención
del gasto público que evidentemente no pasa por nuevos cargos y abusivos sueldos,
y que reclame, ahora más que nunca, los ingresos derivados de una nueva y mejor
financiación específica de los Ayuntamientos, exigiéndole al presidente de la
Generalitat que se acuerde de los Ayuntamientos que son los grandes olvidados al
negociarse la financiación. Como dato recordar que la financiación local sólo se ha
incrementado en un 1% en 30 años, y encima en Cubellas, nuestro Ayuntamiento,
despilfarrando.

Opinió dels grups municipals
FEM CAMÍ, feu-nos costat
Esquerra de Cubelles continua el seu camí, orientat a
treballar pel poble de Cubelles i pels seus habitants. La
tradició democràtica del nostre País, ha fet aflorar sense complexos un conjunt de tendències
polítiques que apleguen als ciutadans seguint una determinada ideologia. En el cas de Cubelles,
però l’experiència ens ha demostrat que els nostres veïns practiquen un o altra projecte polític
seguint diferents motivacions:
La ideologia, el color d’un determinat grup polític.
La complicitat d’aquell o aquella, amb qui és manté una simpatia i admiració.
El sentiment de contradicció, una militància que justifiqui l’oposició frontal a un determinat projecte
o a una determinada persona. El mateix interès que ens despertava aquell projecte ens serveix a la
inversa.
El fet diferencial que alhora ens apropa és l’estimació i consideració pel poble de Cubelles, segons
la nostra condició; fills (nascut al poble), forasters (residents fa molts anys) i nouvinguts (amb la
residència de fa poc temps); per la nostra adreça al centre del poble (casc antic) o als barris (abans
urbanitzacions).
D’una cosa estem segurs, ens agrada opinar. Massa sovint prenem opinió en un determinat tema, sense
tenir tota la informació i quan es tracta d’opinar sobre una persona és quan definitivament podem

deixar anar totes les afirmacions que calguin, sense considerar-ne les conseqüències. Les qüestions
personals esdevenen doncs motius de pes per executar a tort i a dret, per malparlar i desacreditar
al contrari.
“Que tiri la primera pedra el que estigui lliure de pecat”, malauradament TOTS hem caigut en aquest
parany.
Per això a Esquerra hem fet una reflexió important, el projecte s’ho val. Els nostre compromís no té
data de caducitat i cal treballar pel futur. Cubelles afronta un repte important el seu cens, viu i en alça. La
definició d’un model de poble que passa indiscutiblement per les aportacions de tots, dones i homes
de Cubelles que tinguin inquietuds.
No podem modelar aquest projecte sols, no serem exclusius.
Aquelles i aquells de vosaltres que estigueu interessats en aportar propostes pel nostre poble, els que
tingueu idees o els que senzillament opineu, feu-nos arribar un correu a cubelles@esquerra.org.
Aparquem les qüestions personals hem de construir un projecte de tots per a tothom, on la veu dels
ciutadans ens pugui arribar. Estem compromesos amb fer taules rodones, espais de debat intern.
No val la crítica gratuïta, cal una proposta fonamentada en la construcció del projecte de poble i de
país.
Volem construir aquest projecte de dins a fora i necessitem la teva opinió.
Joan Andreu Rodríguez i Serra - Portaveu d’Esquerra de Cubelles - Ajuntament de Cubelles

‘VOTE VD. LO QUE QUIERA’, que yo haré lo que me dé la gana…
Abans de lliurar aquest escrit, no hem resistit la
temptació de rellegir apunts dels que ja vàrem enviar,
i que lamentablement encara podem dir a hores
d’ara, que segueixen sent vigents. Fem referència al
segon escrit de l’Ajuntament Informa de la present legislatura, on ja parlàvem dels següents punts: El no
tallar-se ni un pèl a l’hora de remunerar generosament als diversos càrrecs d’aquest equip de Govern,
tant els electes, com els de confiança o els familiars i coneguts “posats a dit”. La manca de rigor i de
seriositat per dur a terme les tasques pròpies dels seus regidors, que havien de demostrar el “gran canvi”
anunciat i el compliment de les seves promeses (pensem que fetes alegrement) en campanya electoral.
Ara ja podem afirmar malauradament que aquest equip de govern no és, ni de bon tros, mereixedor de
la nostra confiança.
Quan a tots els ajuntaments s’està duent a terme una tasca responsable de contenció de la despesa, aquí
a Cubelles es fa tot el contrari, i l’equip de Govern ens imposa la dedicació exclusiva del Sr. Albet per la
“mòdica” quantitat de 52.200 €/any, (més el cost de la Seguretat Social, és clar, que és de l’ordre de 15.000
€/any). I per si tot això fos poc, amb efectes retroactius a partir de l’1 d’agost (sis setmanes abans de
portar-ho a Ple) la qual cosa no estava anunciada en el Pla de Mandat, digui el que digui la Sra. Alcaldessa,
doncs només cal rellegir el “meravellós” imprès en paper cuixé que se’ns va lliurar a domicili. Cubelles
està destarotada i, a hores d’ara, ens temem que les arques municipals tinguin les mateixes teranyines
que les butxaques de la majoria dels contribuents que han hagut de passar per l’Oficina de Recaptació. I
per acabar-ho d’adobar, si aquestes actuacions es qüestionen en un Ple, que entenem que és el lloc per
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fer-ho, ens trobem davant de respostes, por peteneras, a les quals se’ns diu que som insultants, que diem
bajanades, que no tenim dret a preguntar … Un d’ells fins i tot es va atrevir a dir-nos que això no era Salsa
Rosa. És clar que no senyor! Això que vostès fan cada vegada és més propi d’un programa anomenat Todo
por la pasta… i esperem i desitgem que no es degeneri en un con las manos en la masa...
”Vote usted lo que quiera” , com va dir un altre regidor despectivament, no és una resposta encertada a
qui està fent una labor d’oposició responsable. Enguany són 30 anys d’ajuntaments democràtics, i ja no
es pot tolerar aquesta resposta, que seria més pròpia que sortís de la boca d’un feixista que no pas de la
d’un representant votat a les urnes. Aquesta manera de fer és la que desencisa un poble i li fa perdre la fe
en les seves institucions. Seria molt més útil per tots els cubellencs que d’una vegada per totes es posessin
a treballar seriosament pel nostre municipi.
Ja n’hi ha prou, senyors ¡ Ja és hora que veiem l’obra feta i no la postal amb l’etiqueta del preu, sense que hi
hagi el pas per la cadira de rodes fet, sense que hi hagi el pont fet, ens agradi o no. On són les seves noves
idees promeses a les banderoles? On és el canvi tan anunciat? No perdin més temps pensant si cobren
tant com un ministre a Madrid i posin en marxa les seves idees pròpies, sense penjar-se més medalles de
projectes anteriors, dels quals no han sabut fer-ne altre cosa que augmentar el cost, a causa dels seus canvis
de posicionament .Sabem molt bé que el nostre dret, i també el nostre deure, és defensar lliurament en el
Ple tot allò en el que creiem i votar en conseqüència, i no cal que aquest equip de Govern ni cap altre, ens
doni permís a l’Entesa per fer-ho. Al cap i a la fi, serà la tasca feta per cadascú de nosaltres al llarg d’aquesta
legislatura la que ens permetrà comptar o no amb la confiança dels nostres veïns i veïnes. Esperen vostès
merèixer-la amb aquestes maneres de governar?

Nota: La present edició no recull l’opinió del grup municipal ICb ja que en la data indicada per al
lliurament dels textos aquesta formació no havia lliurat el seu a la redacció d’aquest butlletí
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Telèfons
Urgències
Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d’Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d’Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d’Àliga

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

Serveis
Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE
Taxi Miguel&Montse
Taxi Juan Miguel Vera
Taxi Miguel Ángel Vera
Taxi Sara Sánchez
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
653 79 98 57
627 73 20 86
627 73 20 86
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 67 08
93 895 00 30
93 895 76 84

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

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

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

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