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L'Ajuntament aprova una inversió de més de 9,3 milions
d'euros per a obres urgents i nous serveis
La regidoria d'Hisenda presenta l'informe de l'organisme tributari de la Diputació
de Barcelona en què es fa balanç de les feines realitzades per regularitzar la recaptació
El Ple de l'Ajuntament de Cubelles va aprovar el
pressupost per al 2008, amb uns ingressos i unes
despeses ajustades de 17.590.000 . El pressupost
contempla una inversió de gairebé 3 milions d',
als que cal sumar els 6,3 milions d' de la
modificació de crèdit per incorporar el romanent
de tresoreria, aprovada a principis de febrer, per
fer inversions urgents i posar en funcionament
nous serveis. A més, la regidoria d'Hisenda ha
presentat l'informe de balanç de l'organisme tributari
de la Diputació de Barcelona sobre les feines dels
primers mesos, amb un balanç d'uns 800.000 .
Aquest pressupost respon a tres eixos bàsics del
govern: la millora de la recaptació amb el traspàs
de la gestió a l'organisme tributari de la Diputació
de Barcelona; l'estalvi en la despesa ordinària
d'entre el 10% i el 50%, amb l'esforç de tots els
departaments municipals; i amb la voluntat del
govern de "posar els diners dels ciutadans al servei
dels ciutadans", com explica el regidor d'Hisenda,
Xavier Grau.
El pressupost es va presentar a la ciutadania en
una audiència pública, celebrada el 20 de febrer
al Cinema Mediterrani. La sessió també va servir
per presentar el Pla de Mandat 2007-2011, el
primer que realitzat un govern cubellenc, i que
marca les línies estratègiques de la legislatura.

Resultats de les eleccions
generals 2008

Inversions urgents i nous serveis
CONCEPTE



Connexió xarxa aigua municipal
Mas Trader I i II........................ 1.609.307,27
Connexió xarxa ATLL..................1.000.000,00
Reforma edif. 2a llar d'infants.......143.250,00
Arranjament via pública.................. 25.000,00
Millores edificis municipals...........100.000,00
Nou pont riu Foix...................... 1.763.314,51
Urb. pl. Camp Futbol....................499.106,80
Accés Poliesportiu........................410.000,00
Estudis i treballs tècnics.................25.000,00
Deixalleria....................................... 5.951,08
Mobiliari i equips d'oficina..............79.180,53
Inversions edificis.......................... 39.793,50
Equips procés informació................54.000,00
Ràdio............................................35.000,00
Aplicacions informàtiques.............152.000,00
Zona verda Pg. Fluvial.................... 90.000,00
Naus ind. Les Salines...................529.683,84
Estudi inicial revisió PGOUM.........168.174,55
Redacció de projectes...................103.000,00

CONCEPTE



Red. proj. PP Ricreu/C. d'en
Tort/Estoreres................................ 31.000,00
Estudis i projectes
d'intervenció urbanística............... 156.000,00
Equipaments urbanitzacions............15.000,00
Inversions via pública................... 500.000,00
Solars........................................... 12.000,00
Senyalització................................. 36.000,00
Escenari festes.............................. 17.000,00
Mobiliari urbà.............................. 139.000,00
Vehicles serveis municipals.............89.000,00
Contenidors i útils Brigada.............. 59.999,62
Consell Pla de Camins.................... 18.500,00
Entitats Medi Ambient......................3.000,00
Urb. Pl. Camp Futbol....................258.049,49
Inv. construccions esportives...... 1.022.248,44
Vehicles Policia..............................10.000,00
Instal·lacions platja........................ 50.000,00
Ampliació cementiri....................... 60.000,00
TOTAL
9.301.500,59
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Obres i Serveis inicia
el pla d'arranjament dels carrers

El Consistori adjudica la
urbanització de l'entorn de l'IES

La regidoria d'Obres i Serveis Viaris ha iniciat el pla
d'arranjament i millora de la via pública, una de les
prioritats del govern recollides en el Pla de Mandat.

L'Ajuntament de Cubelles ha adjudicat les obres de
reurbanització de l'avinguda Onze de Setembre i l'entorn
del Poliesportiu i l'institut de secundària a l'empresa
ADEC Building Factory SA per 1.139.973,74 .

En aquesta primera fase s'estan arranjant, total o
parcialment, carrers i voreres de diferents sectors del
municipi, segons l'ordre de prioritat i perillositat
establert pels tècnics de la regidoria.

Les obres consistiran, principalment, en la urbanització
del carrer, així com de la tanca perimetral i de l'edifici
de consergeria del Poliesportiu.

Departament de Comunicació

TELÈFONS D'INTERÈS
Telèfons d'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'Aliga

112
93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 38 24
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30
93 895 67 71

Telèfons de 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
Parroquia (Santa Maria)

607 161 349
93 895 77 07
900 77 00 77
93 895 03 53
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

Telèfons municipals

L'Ajuntament Informa és una publicació municipal de periodicitat bimensual
i distribució gratuïta editada per l'Ajuntament de Cubelles a través de la regidoria
de Participació Ciutadana i Comunicació.
La redacció no comparteix, necessàriament, l'opinió expressada en els articles
signats, d'opinió i col·laboracions.
Han col.laborat en aquesta edició: Grups Municipals del Partit dels Socialistes
de Catalunya, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa
per Catalunya Verds, Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Cubelles (ICb) i
l'Entesa per Cubelles.
Coordinació: Victor Lora i Ordaz.
Redacció: Àngels Fuster, Marc Machado, Josep Lluís Villanueva i Roger Montoliu.
Disseny Gràfic: Ártico-Disseny i Comunicació.
Fotografies: Departament de Comunicació i Montse Torrado.
Impressió: Litocrom, Cubelles.

Més informació municipal a www.cubelles.cat i a l'emissora municipal Ràdio
Cubelles (107.5 FM) o www.radiocubelles.cat
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Ajuntament de Cubelles
Serveis Tècnics
Acció Social i Sanitat
Servei d'entitats
Medi Ambient
Cultura i Esports
Poliesportiu Municipal
Educació i Joventut
Dinamització Econòmica
Biblioteca i Casal de Cultura
Oficina de Recaptació
SOLC - Of. Ocupació
Jutjat de Pau i Registre Civil
IES Cubelles
CEIP Charlie Rivel
CEIP Vora del Mar
CEIP Mar i Cel
Llar d'Infants "La Draga"
Oficina de Turisme (poble)
Ràdio Cubelles
Departament de Comunicació

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

L'ALCALDIA INFORMA

Informació i atenció ciutadana

D

esprés de set mesos al capdavant del govern
municipal, el passat 20 de febrer vam presentar
el Pla de Mandat 2007  2011. És aquesta una
fita importantíssima per al nostre municipi, ja
que representa que per primera vegada l'equip
de govern de Cubelles ha estat capaç de posarse d'acord per plasmar en un document els
principals objectius que tenim la intenció
d'abordar dins dels propers quatre anys.
El Pla de Mandat és un document de base sobre
el qual dirigir els esforços del govern municipal,
prioritzant aquelles accions que van marcar el
nostre acord de govern i que ens uneixen per
dirigir l'Ajuntament de Cubelles cap a la millora
dels serveis que oferim a la ciutadania. Una de
les més clares demostracions de l'aplicació
d'aquest Pla, del qual moltes accions ja estan
iniciades o fins i tot executades-, és la nova
Oficina de Participació i Informació Ciutadana
(OPIC). El seu trasllat al Centre Social, en un
espai més digne per atendre a la ciutadania, és
una demostració clara de l'aposta que fa aquest
govern per l'atenció i informació ciutadana.
Però aquest no és l'únic esforç que estem fent
des de les diferents regidories per informar i
escoltar l'opinió del veïnat. També hem comptat
amb la vostra opinió en temes com la redacció
del Pla de Mandat, les millores a la via pública,
els nous equipaments educatius... I seguirem
fent-ho, perquè creiem que tot i que qui ha de
prendre les decisions és el govern, cal prendreles escoltant totes les opinions que hi ha a la
població.
En la mateixa audiència pública es va presentar
el projecte de pressupost 2008, que es portarà
a aprovació a primers del mes de març. Després
que en els darrers anys l'eina econòmica

municipal s'aprovés dintre del segon semestre
de l'any, hem fet un gran esforç per tenir a punt
el pressupost dintre del primer trimestre i,
enguany, treballarem perquè el del 2009 estigui
aprovat dins del mes de desembre del 2008.
És bàsic que per tirar endavant els objectius
marcats al Pla de Mandat disposem de la
consignació econòmica suficient per tal de
complir els compromisos, sempre seguint una
programació dins el global de la legislatura i
prioritzant aquelles inversions que són més
urgents.
En aquesta línia haureu pogut comprovar que
s'ha iniciat el pla de millora de la via pública,
amb l'arranjament de carrers i voreres. Ho
seguirem fent al llarg de tota la legislatura. En
unes ocasions es podrà fer de forma puntual,
com és el cas de les zones arranjades al sector
de l'Eixample, però en d'altres caldrà tot un
projecte de reurbanització per solucionar
problemes estructurals de carrers, voreres i, fins
i tot, clavegueram. És aquest el cas de l'etorn
del Poliesportiu i l'IES, les obres del qual ja
han estat adjudicades, i que han de convertir
el sector en un corredor atractiu i segur pels
nostres fills i filles, quan es dirigeixin a estudiar
i practicar esport.
Per això us volem demanar disculpes per les
molèsties que totes aquestes obres puguin
generar en la vostra vida quotidiana, i mirarem
de minimitzar-les al màxim, però en alguns
casos seran inevitables. En tot cas, seran en
benefici de tots els cubellencs i cubellenques.

Maria Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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PLENS MUNICIPALS
Ple ordinari
del 17 de desembre de 2007
PART INFORMATIVA
Es dóna compte dels decrets d'Alcaldia i dels
temes de personal.

PART RESOLUTIVA
Desestimar i estimar les al·legacions
presentades i aprovar definitivament la
modificació de les Ordenances Fiscals per 9
vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC),
6 abstencions (4 d´ICV i 2 del PPC) i 1 vot
en contra (1 d'EC-FIC).
Aprovar la convalidació de tràmit de la
modificació puntual del Pla Parcial del polígon
industrial "Les Salines", per 12 vots a favor
(4 del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC, 2 del PPC
i 1 d'EC-FIC) i 4 abstencions (4 d´ICV).
Aprovar definitivament l'Estudi de Detall de
la Illa núm. 14 delimitada pels carrers Jaume
I, Rovira i Virgili i Clot del Bassó i el Passeig
de la Mar Mediterrània al sector Clot del
Bassó presentat per les societats Veintisiete,
SL y Promocions Verdi 93, SL. per 6 vots a
favor (4 del PSC, 1 d´ERC i 1 d'EC-FIC), 10
abstencions (4 de CIU, 4 d´ICV i 2 del PPC).
Aprovar definitivament el Projecte bàsic i
executiu de pavimentació amb gespa artificial
del camp de futbol municipal de Cubelles
"Josep Pons i Ventura", amb un pressupost
total d'execució per contracte de 598.066,90
 IVA inclòs, per unanimitat dels membres
de la Corporació

PART DE CONTROL
Aprovada unànimement la moció de rebuig
a l'atemptat terrorista de l'1 de desembre a
Capbreton.
Aprovada la moció en desacord amb el
tancament i cessament de les emissions de
TV3 i Canal 33 a la comunitat valenciana per
14 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1
d´ERC, 4 d'ICV, i 1 d'EC-FIC) i 2 vots en
contra (2 del PPC).

constructiu d'un pont sobre el riu Foix per 9
vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC),
cap abstenció i 8 vots en contra (4 d´ICV i 2
del PPC, 1 d´ICb i 1 d'EC-FIC).
Desestimar les al·legacions presentades en
relació al plec de clàusules administratives
particulars que han de regir l'adjudicació del
contracte administratiu d'obres per a l'execució
del projecte de construcció d'un nou pont
sobre el riu Foix per 9 vots a favor (4 del
PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC), cap abstenció i 8
vots en contra (4 d´ICV i 2 del PPC, 1 d´ICb
i 1 d'EC-FIC).
Aprovar la creació dels fitxers automatitzats
i procedir a la inscripció al Registre General
de Protecció de Dades depenent de l'Agència
Catalana de Protecció de Dades de la creació
dels fitxers 11 vots a favor (4 del PSC, 4 de
CIU, 1 d´ERC, 1 d´ICb i 1 d'EC-FIC), cap vot
en contra i 6 abstencions (4 d´ICV i 2 del
PPC).
Declarar unànimement l'any 2008 com any
"50è aniversari dels gegants de
Cubelles:Abdón i Assumpta".
Manifestar l'adhesió d'aquest Ajuntament al
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per unanimitat dels
membres de la Corporació.

PART DE CONTROL
Aprovada unànimement la sol·licitud davant
la Generalitat de Catalunya de la necessitat
de rebaixar el peatge a fi de millorar i fomentar
el desenvolupament del nostre poble, sense
que això perjudiqui que encara més les
butxaques dels ciutadans del nostre municipi,
que són sotmesos al greuge d'un doble peatge.

Ple extraordinari
del 13 de febrer de 2008
Designar els membres de les meses electorals
per les properes eleccions generals de 2008.

Ple ordinari
del 21 de gener de 2008
PART INFORMATIVA
Es dóna compte de les informacions de
presidència, dels decrets d'alcaldia i dels
temes de personal.

PART RESOLUTIVA
Desestimar els recursos de reposició formulats
contra l'acord del Ple de data 12 de novembre
de 2007, d'aprovació definitiva del Projecte
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Ple extraordinari
del 13 de febrer de 2008
PART INFORMATIVA
Es dóna compte de les informacions de
presidència, els decrets d'alcaldia i els temes
de personal.

PART RESOLUTIVA
Aprovar per unanimitat la modificació del
Projecte bàsic i executiu de pavimentació
amb gespa artificial del camp de futbol
municipal de Cubelles "Josep Pons i Ventura",
amb un pressupost total d'execució per
contracte de 598.066,90  IVA inclòs
consistent en la substitució de la base de
terra comptada que contemplava el projecte
inicial per una base asfàltica.
Avocar la competència per a l'aprovació del
Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir l'adjudicació mitjançant
concurs, procediment obert, tramitació urgent,
del contracte d'obres per a l'execució del
projecte de pavimentació amb gespa artificial
del camp de futbol municipal de Cubelles
per unanimitat dels membres de la Corporació.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
del 27 de novembre de 2007
ALCALDIA
Es dóna a compte als membres de la Junta
de Govern de la recepció del certificat expedit
per la Secretaria de la Secció de Barcelona
del Jurat d'Expropiació de Catalunya, amb
Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Cubelles
núm. 2007/13009, de data 19-11-07.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
Aprovat el contracte menor de serveis amb
l'empresa SECE S.A., per a la instal·lació i
retirada posterior de 111 figures nadalenques
i 15 panells lluminosos, per import de
7.846,18 .

INFÀNCIA I JOVENTUT
Aprovat el contracte privat de representació
artística per la contractació de lempresa
Teatreacció, per import de 4.500,00 .

ENSENYAMENT
Acceptada l'elecció de "CEIP Mar i Cel" com
a denominació oficial del fins ara CEIP
Cubelles II.

Aprovat el contracte menor de
subministrament amb l'empresa Pideball SL
pel subministrament d'un compressor per
senyalitzar vials a càrrec de la Brigada
Municipal d'Obres, per import de 9.908,08
.

OBRES I SERVEIS VIARIS
Aprovat el contracte de subministrament d'un
vehicle de càrrega per a la Brigada Municipal
de lAjuntament de Cubelles, amb l'empresa
Garatge Huguet SA, amb un cost total de
25.631,25  IVA inclòs.
Aprovat el contracte menor de
subministrament amb l'empresa Senyals BDN
Retolació & Senyalització pel subministrament
de senyals verticals, per import de 4.2340
.

URBANISME i PLANEJAMENT
Modificat el preu del contracte menor d'obres
per la construcció i col·locació d'una barana
metàl·lica a la Plaça del Mercat, amb
l'empresa Garcia Escalera S.L., aprovat per
Junta de Govern Local de data 9 d'octubre
de 2007, essent el nou import 14.828,16 
IVA inclòs.

ALTRES TEMES
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques, que ha de regir l'adjudicació per
concurs, procediment obert, tràmit urgent,
del contracte de servei de bar pel Carnaval
2008 i la Festa Major de Cubelles 2008.

Aprovades les bases reguladores pel concurs
de mestres xatonaires de la 7a Xatonada de
Cubelles i aprovar la despesa de 450,00 .

REGIDORIA D'ESPORTS

Aprovat el conveni de col·laboració entre
IMSERSO, la Fundació ONCE, i l'Ajuntament
de Cubelles per a la realització del "Projecte
de Millora dAccessibilitat a les platges de
Cubelles" i acceptar la subvenció de
47.588,49 .

Aprovar el contracte menor amb lempresa
Urban Acces SL pel subministrament de
material esportiu per la realització dun circuit
esportiu, per import de 4.060,00 .

Aprovat el contracte menor de serveis amb
l'empresa Pastorman pel servei de recollida
de gossos, per import de 3.235,30  IVA
inclòs.

Acceptada la subvenció de 136.150  del
Consell Català de l'Esport per a l'actuació
"Pavimentació amb gespa artificial del camp
Josep Pons i Ventura" i formalitzar un préstec
de 98.000  amb l'Institut Català de Finances.

Aprovat el contracte menor d'obres amb
l'empresa Red de Obras y Asfaltados SL per
les obres de manteniment del paviment
asfàltic de la via pública, per un import total
de 30.000,00  IVA inclòs.
Aprovat el conveni de col·laboració entre el
Departament d'Educació i l'Ajuntament de
Cubelles per al projecte d'atenció educativa
a la diversitat de l'alumnat d'educació
secundària del municipi, en el marc del
programes de diversificació curricular.

SALUT
Aprovat el contracte menor de
subministrament amb lempresa Mad,
Missatge, Art i Decoració SL pel
subministrament de 35 plaques referents a
la recollida d'excrements dels gossos, per
import de 6.414,80 .

REGIDORIA DE TURISME

Junta de Govern Local
del 10 de desembre de 2007
ALCALDIA
Es dóna compte de diversos decrets d'Alcaldia
i resolucions judicials.

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS
Revisat el preu del contracte de prestació del
servei de neteja dels edificis municipals CEIP
Vora del Mar i les dependències de la Policia
Local de Cubelles, quedant fixat el mateix en
133.139,33  anuals.

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT
Aprovada la proposta de reparcel·lació
voluntària presentada pe C.B.A, per a la cessió
gratuïta a favor de ladministració municipal,
dels terrenys destinats a sistema viari públic,
clau A, al carrer Gallifa, 62 bis, i carrer
Sumella, 7-9, dacord amb el què estableix
el planejament, i que passarà a formar part
del domini públic municipal.
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que ha de regir ladjudicació
mitjançant concurs públic, tràmit ordinari,
del contracte dobres per a lexecució del
projecte de construcció de dues naus
industrials entre mitgeres destinades a
emmagatzematge general de lAjuntament de
Cubelles, per un preu de sortida de
608.704,53 .
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Modifica tel Projecte de construcció de
lampliació de la llar dinfants La Draga de
Cubelles, essent el nou pressupost dexecució
per contracte de 483.650,26 .

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS
Aprovat el contracte menor amb lempresa
Red de Obras y Asfaltados SL per les obres
de manteniment del paviment asfàltic del
Sector Marítim, per un import de 30.000 .
Aprovat el contracte menor amb lempresa
Obres Urbanístiques Segle XXII SL per a
larranjament de voreres i vorades del municipi
per un import de 30.000 .
Aprovat el contracte menor amb lempresa
Pideball SL pel subministrament de pintura,
per un import total de 11.955,77 .

Junta de Govern Local
del 10 de desembre de 2007
ALCALDIA
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Billares Córdoba SL pel subministrament d'un
billar pel Casal d'Avis ubicat al Centre Social,
per import de 3.584,40 .
Estimada parcialment l'al·legació formulada
pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya als
plecs de clàusules del contracte administratiu
de consultoria i assistència tècnica de redacció
del Projecte de revisió del Pla General
dOrdenació Urbana de Cubelles.
Aprovat el contracte menor amb Obres
Urbanístiques Segle XXI SL per a realitzar
lampliació del cementiri municipal amb 35
nínxols per un import de 30.000,00 .

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS
Declarada deserta l'adjudicació del contracte
del projecte d'urbanització del sector "Liga
sin Nombre" per manca d'ofertes.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
del 24 de desembre 2007
ALCALDIA
Aprovat el quadre dinfraccions i sancions de
lOrdenança municipal de Circulació.
Aprovada la sol·licitud dobres i prestació de
serveis per a la convocatòria del PUOSC del
període 2008-2012.
Es dóna compte de decrets dAlcaldia.
Aprovada lOferta Pública dOcupació per a
lany 2007.

REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Atorgar un període daudiència de 10 dies a
E.T.S.G.T.S.A. en relació a la presumpta
infracció ambiental.
Ratificar el premi del Concurs del cartell i
portada del programa de la 7a. Xatonada
Popular de Cubelles 2008 al Sr. I.V.J. i
ordenar el pagament de 300 .

REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS
Ratificar el 1r premi del Concurs del cartell
i portada del programa del Carnaval 2008 al
Sr. S.G.H. i laccèssit al Sr. I.V.J. i ordenar
el pagament de 300,00  i 100 ,
respectivament.
Aprovat el contracte menor amb lAssociació
Cobla Ciutat de Cornellà per quatre audicions
de sardanes, per import de 3.570,00 .
Aprovat el contracte menor amb la Cobla
Ressò per cinc audicions de sardanes, per
import de 3.610,00 .
Aprovat el contracte menor amb lAssociació
Musical del Garraf per al concert de
lOrquestra de Cambra del Garraf, per import
de 3.100,00 .
Aprovat el contracte menor amb lempresa
Espectacles Maestrat SL per la instal·lació
duna carpa pel Carnaval 2008, per import
de 12.000 .

REGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL
Aprovada la despesa de 783,86  en concepte
de la resta de la despesa de la campanya
Anem al Teatre per al curs 2006-07.

REGIDORIA D'HISENDA
Aprovat el reconeixement extrajudicial de
crèdits per un import de 761.992,30 .

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ
Aprovat el contracte menor amb lempresa
Catalonia Direct Consulting SL pel redisseny
de la pàgina web corporativa, per import de

5.520,00 .

REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Ratificat el conveni entre el Consell Comarcal
del Garraf i lAjuntament de Cubelles per
gaudir de la subvenció atorgada pel
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per la contractació daturats per a
la realització dobres dinterès general i social
(Plans dOcupació) per a lany 2007.
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Exacavaciones HC Panduro SL pels 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, per un import
de 5.925,98 .

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS
Aprovat el contracte menor amb l'empresa
Fomento de Construcciones y Contratas SA
pel subministrament de 58 contenidors de
rebuig de 1.000 litres, per import de
11.983,28 .

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT
Aprovat definitivament el Projecte bàsic i
executiu per a la construcció de dues naus
destinades a magatzem general de
l'Ajuntament, amb un pressupost total
dexecució per contracte de 608.704,53 .

ALTRES TEMES
Aprovat el contracte menor amb Interclima
Penedès SL pel subministrament i instal·lació
d'un descalcificador d'aigua als vestuaris del
camp de futbol municipal, per import de
4.688,93 .
Aprovat el conveni de col·laboració entre el
CPNL i l'Ajuntament per a l'organització de
cursos de català per a adults Intermedi 3 i
Bàsic 2 i ordenar el pagament de 3.289,50
.
Aprovada la despesa de 3.625,04  pel total
de les beques per llibres i material sol·licitades
per diferents famílies.
Aprovat el contracte menor amb Obres
Urbanístiques Segle XXI Sl per a realitzar
treballs de adequació i formació dels
desguassos del Cementiri Municipal, per un
import de 21.646,48 .
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques, que ha de regir l'adjudicació per
concurs, procediment obert, tràmit ordinari,
del contracte de subministrament de tres
vehicles de càrrega per la Brigada Municipal
i aprovar la despesa de 53.000,00 .
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Aprovat el contracte menor amb Networking
Cad&Lan pel subministrament i instal·lació
de dos sistemes de connexió làser entre els
edificis de l'Ajuntament i el Casal de Cultura
i els Serveis Tècnics Municipals, per import
de 9.345,39 .
Aprovat el contracte menor amb Carpintería
de Alumino y PVC Perte SL pel subministrament duna porta de vidre per les noves
dependències de l'OPIC, per import de
6.760,48 .
Obert el procediment d'adjudicació del
contracte d'obres per a l'execució del projecte
de construcció de dues naus industrials
destinades a emmagatzematge general de
lAjuntament.
Modificat el contracte menor per les feines
de substitució de l'electrònica dels serveis
econòmics de l'Ajuntament, aprovat per JGL
de 13 de març de 2007, i modificat per
Decret d'Alcaldia núm. 272/2007 de 12 de
juny de 2007 essent el nou import 8.780,32
.
Prorrogat el contracte administratiu de serveis
per al manteniment dels parcs i jardins (zona
B) del municipi de Cubelles (des del 20 de
desembre de 2007 fins el 19 de desembre
de 2008) i aprovar la despesa de 13.582,24
 pel període del 20 al 31 de desembre de
2007.
Aprovat el contracte menor amb Civis per a
la realització d'unes jornades de Participació
Ciutadana, per import de 5.548,07 .
Aprovat el contracte menor amb Civis per a
la realització de la formació en participació
ciutadana, per import 3.171,72 .
Aprovat el contracte menor amb Actua SCCL
per a la realització del Projecte Xam i Prexam
per import de 10.705,97 .
Aprovat inicialment el Projecte de la portada
daigües des del dipòsit de Corral d'en Cona
fins als dipòsits existents a les urbanitzacions
Mas Trader I i II, amb un pressupost total
dexecució per contracte de 1.609.307,27
 IVA inclòs (16%).
Signat el conveni amb la "Fundació Altarriba"
per un import de 5.510,00 .

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
del 22 de gener de 2008
ALCALDIA
Sol·licitada l'ampliació del termini
d'al·legacions al projecte Eix Diagonal (C15). Actuació Vilanova i la Geltrú  Vilafranca
del Penedès, a la Generalitat de Catalunya.
Es dóna compte de diversos decrets dalcaldia
i sentències judicials.

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ
Adjudicats els lots número 1, 2 i 4 del
contracte de serveis per al disseny, edició i
distribució de diverses publicacions
municipals, a favor de l'empresa Gràfiques
Vilanova 2006 S.C.P., per un import total de
56.280,00  IVA inclòs, i els lots número 3
i 5 del mateix contracte a favor de l'empresa
Ediciones Gráficas Rey S.L., per un import
total de 48.086,52  IVA inclòs.

REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS
Aprovat el contracte menor per la contractació
d'una actuació del grup "La niña del exsurfista", dins dels actes de la Festa Major
2008 (dia 16 d'agost), per import de
4.408,00  IVA inclòs.
Aprovat el contracte menor per la contractació
de Suministros y Servicios para el Espectáculo
Tarraco, S.L. per la contractació de les
orquestres "Madrugada" i "Sindicato del Riff"
pel Ball de l'Empalmada de la Festa Major
el dia 14 dagost de 2008, per import total
de 8.700,00  IVA inclòs.
Aprovat el contracte menor amb la SGAE per
la liquidació dels drets dautors de diversos
actes realitzats durant lany 2007, per import
de 5.874,15  IVA inclòs.
Adjudicat el contracte de servei de Bar pel
Carnaval i la Festa Major de Cubelles 2008,
al Sr. J.C.C.P., que ofereix a lAjuntament la
quantitat de 1.150,00 .
Aprovat el contracte menor amb Cuïc S.L.,
pel servei de sonorització, il·luminació i
muntatge de la decoració de la carrossa del
Carnestoltes, per import de 6.722,20  IVA
inclòs.
Aprovat el contracte menor amb Músics de
Girona S.C.C.L., per la contractació de "La
Banda del Drac" el dia 25 de juliol de 2008,
dins dels actes de la Festa Major Petita, per
import de 4.524,00  IVA inclòs.

ALTRES TEMES
Aprovada la modificació de la forma de
pagament del contracte menor de

subministrament d'una porta de vidre per a
les noves dependències de l'OPIC al CSIDE,
amb lempresa Carpintería de Aluminio y PVC
Perte S.L.
Aprovat el contracte menor amb Kroma
Productions & Management, S.L., per a la
contractació de l'orquestra Amarcord dins els
actes de la Festa Major Petita 2008, per
import de 5.800,00  IVA inclòs.
Aprovada l'adhesió al programa Anem al Teatre
organitzat per la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments per al curs 2007-2008 a la
Comarca del Garraf, per import de 2.566,27
i abonar el 80% daquest cost.
Aprovada la despesa de 5.526,56  en
concepte de subvenció al Consell Esportiu
del Garraf.
Aprovat definitivament el Projecte
d'urbanització d'accés al Poliesportiu
municipal, de la plaça del camp de futbol
Josep Pons i Ventura i de l'Av. Onze de
Setembre, amb un pressupost total dexecució
per contracte de 1.253.407,08  IVA inclòs,
i la modificació de la clàusula 3 del Plec de
clàusules administratives particulars.

Junta de Govern Local
del 12 de febrer de 2008
ALCALDIA
Es dóna compte de diversos decrets d'alcaldia.
Es disposa l'obertura del procediment de
licitació per l'alienació mitjançant subhasta
pública de diversos béns propietat d'aquest
Ajuntament situats al carrer Joan Pedro i
Roig núm. 20 i 22, ajustant la base de
licitació del Plec de Clàusules Econòmiques
i Administratives a l'informe emès per
l'Arquitecte Tècnic Municipal referent a la
nova valoració dels béns.
Aprovada l'adhesió de l'Ajuntament de
Cubelles al Protocol General del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.

REGIDORIA D'HISENDA
Aprovat el contracte menor amb Editorial
Aranzadi S.A., per l'actualització jurídica dels
serveis de la Corporació durant l'any 2008,
per import de 3.303,33  IVA inclòs.

REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS
Aprovada la subvenció de 3.400,00 per la
participació de 17 grups a la Rua del Carnaval
2008.
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REGIDORIA D'ESPORTS
Aprovat el contracte amb l'empresa R.V., per
pintar les pistes de tennis 1, 2 i 3, situades
al Poliesportiu Municipal de Cubelles, per
un import de 12.757,68  IVA inclòs.

REGIDORIA D'HISENDA
Imposar a A.T.O.S.L. una sanció de 5.197,80
, en aplicació del que disposa l'article 52
de la LIIA i 146.1 i 149.2 de l'ORIAM, per
exercir una activitat sense llicència o permís
municipal i ordenar la clausura de l'activitat.
Imposar a E.S.S.A. una sanció de 3.584,64
euros, en aplicació del que disposa l'article
52 de la LIIA i 146.1 i 149.2 de l'ORIAM,
per exercir una activitat sense llicència o
permís municipal i ordenar la clausura de
l'activitat.
Imposar a I.B.R.S.L. una sanció de 1.638,21
euros, en aplicació del que disposa l'article
52 de la LIIA i 146.1 i 149.2 de l'ORIAM,
per exercir una activitat sense llicència o
permís municipal i atorgar un termini d'un
mes per a la finalització de les instal·lacions
i obres necessàries per a legalitzar l'activitat.
Incoar expedient sancionador a A.P.A.P. del
Garraf com a responsable de l'activitat per
la infracció ambiental descrita, que es troba
tipificada en l'article 144.4.c) de l'ORIAM
i atorgar un període d'audiència de 10 dies.

ALTRES TEMES
Aprovat el contracte menor de
subministrament amb l'empresa Motos
Cubelles pel subministrament d'una
motocicleta tot terreny i quatre cascos,
equipada amb la dotació per la funció policial,
per import de 10.031,00 .
Renovat el Pla d'Usos de Platges de Cubelles
de la temporada 2007 per a la temporada
2008, incorporant les prescripcions tècniques
facilitades pel Servei de Costes per l'any
2008, com a conseqüència del Reial Decret
1404/2007 de traspàs de funcions i serveis
en matèria d'ordenació i gestió del litoral a
la Generalitat de Catalunya.
Aprovat el contracte menor d'obres amb
l'empresa Terres Industrials i Esportius S.L.
per a la construcció d'una pista poliesportiva
a la urbanització Corral d'en Cona de Cubelles,
per un import de 14.999,99  IVA.

HISENDA
El Govern invertirà 9,3 milions d'euros en obres urgents
i en la implantació de nous serveis dirigits a la ciutadania
El pressupost per al 2008 es va aprovar amb uns ingressos i despeses ajustades de 17.590.000 
L'Ajuntament va aprovar, en sessió plenària
extraordinària, el passat 10 de març el
pressupost general de la Corporació per a
l'exercici 2008, amb uns ingressos i despeses
ajustats de 17.590.000 . D'aquests,
2.912.557,27  seran per a fer inversions,
una quantitat a la que cal sumar els
6.388.943,32  per a obres urgents i nous
serveis aprovats recentment mitjançant una
incorporació del romanent de tresoreria al
pressupost vigent. Tot aquest esforç inversor
del govern municipal (detallat a la portada
d'aquesta edició) suposa que una inversió
total de 9.301.500,59 .
En la mateixa sessió es va aprovar la plantilla
de personal i la modificació de la relació de
llocs de treball per al 2008. Tots els punts
es van aprovar per unanimitat de tots els
assistents, ja que l'oposició va abandonar la
sessió un cop feta la seva exposició sobre la
proposta de pressupostos.

"posar en marxa nous serveis i fer noves
obres". Algunes de les accions a les que es
referia el regidor d'Hisenda són les obres de
millora de comunicació de la Mota de Sant
Pere, la portada d'aigües a les urbanitzacions
de Mas Trader I i II i la connexió al
subministrament d'aigües d'ATLL, o la millora
de voreres i asfaltats en diversos carrers i
zones del municipi.
Finalment, Grau va destacar les principals
inversions que es faran en aquesta legislatura
i que se centren en els projectes de
construcció de la connexió de la xarxa
d'abastament aigua a Mas Trader I i II a la
xarxa municipal (1.609.307,27 ) i de
connexió a la xarxa d'aigua potable d'Aigües
Ter Llobregat (1.000.0000 d'). Finalment,
el govern municipal ha previst una despesa
de 143.250  en les obres de reforma de
l'antiga llar d'infants La Draga, per reobrirla amb cinquanta tres places el proper curs

escolar; i la remodelació de l'actual CAP, un
cop aquest marxi al nou edifici, per encabir
serveis municipals. Aquestes inversions s'han
de sumar a les que, mitjançant un decret
d'alcaldia de modificació de crèdits per
incorporació de romanents, va aprovar el
govern a principis del mes de febrer, per valor
de 6,3 milions d'euros.
Entre les actuacions programades en aquesta
modificació destaquen les obres de
construcció del pont del riu Foix, per import
d'1,2 milions d'euros que han de completar
la subvenció que té el projecte; i la
urbanització de la plaça del camp de futbol
i l'accés al Poliesportiu Municipal, que sumen
uns 910.000 .
A més altres inversions importants seran la
construcció de les naus per a magatzem de
la brigada d'obres (529.683,84 );
aplicacions informàtiques (152.000,00 );

El regidor d'Hisenda, Xavier Grau, va defensar
que el pressupost "recull el treball conjunt
dels tres grups de govern, que ha col·locat
les seves bases en aquest pressupost i el Pla
de Mandat, que ha de regir les bases de la
legislatura", tot i que va recordar "que és un
document obert, de diàleg i de consens",
perquè pretén transformar l'ajuntament "per
adaptar-lo a un municipi que està proper als
14.000 habitants" i en el que "es recull les
línies bàsiques i estratègiques que tots, d'una
manera o altre, hem anat expressant en les
darreres legislatures". Grau va destacar tres
eixos bàsics en el pressupost. El primer té a
veure amb el traspàs de la recaptació a la
Diputació, efectiu des de l'1 de gener, per
"posar fi al desgavell del sistema privat de
recaptació" aconseguint "un mecanisme més
barat, econòmic i que ens garanteix una millor
recaptació".
El segon eix és la voluntat del govern
"d'aconseguir un funcionament més barat,
amb un estalvi en algunes partides entre un
10 i 50%, especialment en capítols de
despesa ordinària". Aquesta contenció ha
permès un estalvi net de 138.000 , que
"aniran a la posada en marxa de la segona
llar d'infants". I el tercer és el compromís de
"posar els diners dels ciutadans al servei dels
ciutadans". Per a Grau "els diners no han
d'estar al banc", sinó que han de servir per

Els nous vehicles de la Brigada i l'arranjament de la via pública són algunes de les inversions del 2008
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HISENDA
millores tècniques a Ràdio Cubelles (35.000
); projecte d'intervenció urbanística a la via
pública (156.000 ); obres del pla de
reurbanització del municipi (500.000 );
mobiliari urbà (139.000 ); instal·lacions
esportives (904.248,44 ), l'ampliació del
cementiri (60.000 ); instal·lacions platja
(50.000 ); redacció de projectes (93.000
); redacció del projecte urbanístic del Ricreu,
Corral d'en Tort i Estoreres (31.000
);contenidors i útils de brigada (59.999,62
); adquisició de vehicles per als serveis
municipals (89.000 ).

El pressupost en capítols
En l'apartat d'ingressos, destaquen els capítols
d'impostos directes (48,08%), taxes
(12,07%), transferències corrents (17,88%)
i el passius financers (13,20%). En el de
despeses, els més destacables són els de
personal (33,74%) i béns corrents i serveis
(32,94%). Dins de la despesa, cal destacar
també les inversions, que ascendiran a
2.912.557,27 (16,56%). Aquesta xifra, però,
es veurà incrementada amb la incorporació
del romanent de tresoreria acumulat, que
podria arribar a representar prop de 8 milions
d'euros d'inversió real.

anàlisi exhaustiu del pressupost del 2008 i
va destacar limportant paper que tindrà en
aquests el canvi del sistema de recaptació,
que des del passat 1 de gener gestiona
laDiputació de Barcelona. "No cal oblidar que
fa poc temps el canvi de gestió de la recaptació
va provocar una crisi de govern, però que ha
quedat resolta des de l'1 de gener, moment
en què la diputació s'ha fet càrrec de la gestió
dels nostres tributs", va explicar Grau, qui
afegia que "això ens permetrà un increment
notable de diners que estem avaluant i que,
ara per ara, no hem volgut plasmar en aquest
pressupost perquè estem treballant en les
xifres". El regidor d'Hisenda,però, va aventurarse a dir que "hem enviat uns valors a la
recaptació que estaven adormits per valor de
més de 800.000 ". "Això ho hem fet en
dues setmanes", afegeix, a l'hora que anuncia

que "estem intentant ara repassar tot el
sistema de Recaptació, però aquests diners
pensem que augmentaran el capítol
d'ingressos i l'any 2009 disposarem de més
diners i recursos propis per fer inversió
directe".
Per al regidor "s'ha fet tot un esforç per tirar
endavant un pressupost que suposa uns 17
milions d'euros", i considera que a més de
l'aposta pel traspàs de la recaptació i de la
contenció de la despesa corrent, s'ha fet un
esforç per "consolidar una estructura tècnica
de personal que garanteixi el bon
funcionament de tots els departaments". És
per això, que s'incrementa la partida de
personal en departaments com Esports,
Promoció Cultural, Juventut, Hisenda i Atenció
Ciutadana.

Audiència pública
El govern de Cubelles va presentar el passat
20 de febrer la seva proposta de pressupost
per a l'exercici 2008, en el decurs de la
tercera audiència pública de la legislatura,
davant unes noranta persones. Maria Lluïsa
Romero, Alcaldessa de la vila, va destacar
que "aquest és un bon pressupost per a poder
satisfer les necessitats del municipi", i va
mostrar la seva satisfacció "per ser el primer
equip de govern que aconsegueix liquidar els
pressupostos dun any durant el primer
trimestre de lany següent".

Ingressos 2008

Joan Albet, primer Tinent d'Alcalde, va
demanar "un vot de confiança" per al govern,
que durant aquests mesos "ha fet la feina
interna d'organització, tant o més important
que l'altre però que no llueix gens". En aquest
sentit, el cap de llista de la federació
nacionalista va anunciar que "en els propers
sis mesos s'ha de començar a veure el canvi
de portes enfora". Per la seva banda, Joan A.
Rodríguez, com a Segon Tinent d'Alcalde, va
centrar el seu posicionament en la necessitat
que "Cubelles miri de cara al mar". Per això
va anunciar que es faran "millores
d'accessibilitat a les platges perquè siguin
un lloc de trobada lúdica de la ciutadania"
El regidor d'Hisenda, Xavier Grau, va fer una

Despeses 2008
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Cubelles acollirà el Fòrum d'Oficines d'Atenció Ciutadana
dedicat a l'ús del DNI i la signatura digitals a l'administració
L'OPIC organitzarà la trobada el proper 10 d'abril i girarà al voltant de l'aplicació de la llei daccés
electrònic dels ciutadans a l'administració pública
L'OPIC de Cubelles pertany al Fòrum d'Oficines
d'Atenció Ciutadana (OAC) quan va assistir
convidat a la jornada celebrada a Sant Boi
de Llobregat titulada Noves perspectives de
funcionament de les OACs.
En aquella trobada l'oficina cubellenca va ser
admesa com a membre de ple dret i es va
deixar sobre la taula la possibilitat que
Cubelles organitzés una trobada amb una
data per determinar. Finalment aquesta
jornada tindrà lloc el proper 10 d'abril i
tractarà sobre l'aplicació de les noves eines
digitals en l'administració pública.
Inés Moreno, cap de l'OPIC, explicava que
"la jornada servirà per posar en comú amb
totes les OACs com incorporar la recentment
aprovada llei d'accés electrònic dels ciutadans
a l'administració". Aquesta llei desplega l'ús
del DNI i la signatura digitals en els tràmits
administratius. Així doncs, a partir del 2010
qualsevol ciutadà que ho desitgi podrà realitzar
tots els tràmits administratius des de casa
fent ús d'aquestes noves tecnologies digitals.

La importància i immediatesa d'aquest fet
ha motivat que el Fòrum d'OACs hagi escollit
dedicar-li aquesta nova jornada.
Inés Moreno es mostrava molt satisfeta de
poder organitzar una jornada de treball a
Cubelles poc després de ser acceptats al
Fòrum d'OACs al que pertanyen municipis
com Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Girona i
Lleida, entre molts d'altres, ja que actualment
compta amb una trentena d'adscrits.
L'OPIC està rebent moltes demandes
d'informació per part d'Ajuntaments de tot
Catalunya, ja que es mostren molt interessats
en conèixer de primera mà l'experiència d'unir
en una mateixa oficina la participació i la
informació i atenció ciutadana.

Servei de mediació
Tres mesos després de la seva posada en
marxa, el servei de mediació de l'OPIC ja
està funcionant a ple rendiment. Es tracta
d'un servei municipal integrat per una

pedagoga, un psicòleg i una advocada que
es dedica a mediar entre les dues, o més
parts implicades en una situació de conflicte.
Després de reunir-se amb les parts en
conflicte, primer per separat i desprès tots
plegats, l'equip extreu una visió global i dóna
un diagnòstic. A partir d'aquest moment es
torna a convocar als implicats i de forma
dialogada i tranquil·la intenta trobar solucions
al conflicte.
L'àmbit d'actuació d'aquest servei de l'OPIC
és força ampli, inclou des de conflictes entre
comerciants, familiars, intergeneracionals
entre pares i fills; veïnals o escolars, entre
d'altres.
El servei de mediació funciona els dimecres
de 10 a 14h i de 16 a 19h i cal demanar
cita prèvia, cosa que es pot fer cada dia de
la setmana al telèfon de l'OPIC, el 93 895
03 00, o acudint-hi personalment al carrer
Joan Roig i Piera 3-5.

Es presenten els Pressupostos 2008 i el Pla de Mandat 2007-2011
El Cinema Mediterrani va acollir la tercera
audiència pública que es celebra a Cubelles.
Els pressupostos de l'any 2008 i el Pla de
Mandat de la present legislatura van ser els
motius de la convocatòria.
L'Alcaldessa Maria Lluïsa Romero, va destacar
que "aquest és un bon pressupost per poder
satisfer les necessitats del municipi" i va
mostrar la seva satisfacció per ser "el primer
equip de Govern que aconsegueix liquidar els
pressupostos d'un any durant el primer
trimestre de l'any següent". Romero també
va destacar ser un govern "pioner en la redacció
d'un pla de mandat que ha de regir les accions
de Govern", malgrat que va apuntar que és
un pla que pot ser modificable en relació a
les necessitats del municipi i les sol·licituds
que es vagin fent a mesura que avança la
legislatura.

El Pla de Mandat recull els principals objectius
del govern municipal de cara als quatre anys
de la legislatura. Paral·lelament, a més dels
objectius prioritaris, el document recull la
proposta de projectes en cada àrea per a tot
el període de govern. El llibret editat del Pla
de Mandat s'ha repartit domiciliàriament i,
per a aquelles persones que vulguin un

exemplar, es poden dirigir a l'OPIC.
Com en les dues darreres audiències públiques
celebrades, hi va haver un torn obert de
paraules dels assistents a l'acte que van
qüestionar aspectes particulars del pressupost
i, en gran part, felicitaven a l'equip de govern
per les iniciatives presentades.

Imatge de l'Audiència Pública
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TURISME
La Xatonada Popular reuneix a 2.000
persones al centre del municipi
Els cubellencs Josep Fonoll i Alba Muñoz són els Mestres Xatonaires
en categoria adulta i infantil respectivament
La Xatonada del 2008 va ser un "èxit malgrat
que s'han de seguir millorant aspectes de
cara a edicions properes". Aquesta és la
valoració que Joan Besòs, regidor de
Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme,
feia de l'edició d'enguany de la festa
gastronòmica més autòctona de Cubelles.
Segons Besós van ser "gairebé 2.000 persones"
les que el diumenge 10 de febrer es van
acostar a participar de la Xatonada cubellenca.
Malgrat que va rebre moltes felicitacions per
l'organització de l'event, Joan Besós assegura
que "cal modificar algun aspecte" tot i que
no ho qualifica com errors.
Joan Besós considera que part de l'èxit es
deu a la novetat de la ubicació al centre del
municipi. Una novetat que, d'altra banda, era
una "il·lusió" del propi regidor.
Les 2.000 persones assistents segons la
regidoria "no és el màxim al que s'ha d'aspirar",
i menys tenint en compte el creixement
demogràfic de Cubelles. Per incentivar
l'assistència Besós proposa fer campanyes de
divulgació de la festa i tota la tradició que
l'envolta.
Joan Besós també es mostrava satisfet de la
bona acceptació de la mostra d'artesans i de
cara a properes xatonades no descarta que
s'ampliï i que "la festa vagi itinerant per
diferents barriades de Cubelles".

Concurs de Mestres
Xatonaires

els seus plats seguint les indicacions de la
recepta del xató cubellenc, caracteritzada per
incloure pinyons en la salsa.
A les 12 del migdia el jurat qualificador va
tastar els plats valorant entre d'altres aspectes
el seu gust i la presentació. El jurat en la
categoria Adult estava format per Maria Lluïsa
Romero, Alcaldessa de Cubelles; Geneviève
Brousse, regidora de Cultura d'Arles-sur-Tech;
Jesús Morales Castillo, Cap Comercial de
Rodalies Renfe; Toni Duart Cardús, Director
del Programa Turisme Blau de la Diputació
de Barcelona; Azahara Duque; 2a Dama
d'Honor de Cubelles; Rafaela Fernández,
membre de la AHCC; i Neus Oteros, Mestressa
de casa.
En quant a la categoria Infantil, el jurat el
formaven Maria Jesús Hidalgo del CEIP Charlie
Rivel; Mº Dolors Arnaldo, Inspectora d'Educació
de la Comarca del Garraf; Montserrat Mestres,
membre de la AHCC; Mercè Ordaz, mestressa
de Casa; i Josep Torres, President de la AHCC.
El veredicte es va donar a conèixer cap a la
una del migdia. Així, en la setena edició del
concurs de Mestres Xatonaires, el Primer
Mestre Xatonaire va resultar vencedor el
cubellenc, Josep Fonoll i Ventura, amb el
dorsal número 18; la segona posició va ser
pel barceloní David Paradís Mulero, integrant
de la Trobada d'Amics d'Autocaravanes; i el
tercer se'l va endur el també barceloní i
integrant de la trobada d'autocaravanes,
Francisco José Serrano Lao,.
Pel que fa a la cinquena edició del concurs

en categoria Infantil, la Primera Mestra
Xatonaire Infantil va ser per Alba Muñoz
Garcia del CEIP Charlie Rivel; la segona va
ser per Roser Mostaza Darnaculleta de la
Gornal, estudiant de l'IES Cubelles; mentre
que la tercera posició se la va endur la
cubellenca, Judit Montes Jiménez també
estudiant de l'IES Cubelles.

Nova edició del curs de
Xató a les escoles
Al llarg de la setmana abans de la Xatonada
Popular del dia 10 de febrer, l'Associació
d'Hostaleria i Comerç de Cubelles (AHCC),es
va desplaçar un any més a les escoles Charlie
Rivel i Vora del Mar per realitzar els cursos
infantils d'elaboració de Xató.
Montserrat Mestres, vicepresidenta de la
AHCC explicava que "l'Associació aporta els
ingredients necessaris per elaborar el Xató
de Cubelles", però els joves aprenents de
mestre xatonaire també havien de venir
equipats de casa "amb el morter i la mà de
morter, el davantal i un drap de cuina".
L'Ajuntament també va col·laborar amb la
celebració dels cursets aportant una cassoleta
per a cada infant.
Amb els d'enguany ja fa set anys que es
realitzen aquests cursos als centres educatius
de Cubelles. Montserrat Mestres considera
que ensenyar als més petits la recepta del
xató de Cubelles és molt adient "per evitar
que es perdi".

La 7a Xatonada Popular va exhaurir quasi la
totalitat de les 1.200 racions que es van
repartir diumenge dia 10 de febrer durant la
celebració de la festa que es va celebrar com
a novetat enguany a la plaça de la Vila i els
carrers del centre del municipi.
La jornada va començar a les 11 del matí
amb la setena edició del concurs de Mestres
Xatonaires en la què hi van haver 17 inscrits;
i la Cinquena en categoria Infantil amb 7
inscrits, i que s'organitzava en col·laboració
amb l'Associació d'Hosteleria i Comerç de
Cubelles (AHCC).
Els participants, als que es va obsequiar amb
un davantal, un morter i un plat per servir el
xató; van disposar d'una hora per a elaborar

El concurs de Mestres Xatonàires
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SEGURETAT CIUTADANA
La Policia Local s'incrementarà fins als 30 agents
És una previsió a mig termini i ja s'ha convocat la plaça d'inspector i de nous agents

Ja fa més de tres mesos que el cos policial
dels Mossos d'Esquadra s'ha desplegat a la
comarca. En aquest temps ja s'han establert
els convenis de cooperació i col·laboració
amb els cossos policials locals dels diferents
municipis del Garraf.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan
Rodríguez Serra, es mostra molt satisfet de
la relació entre els dos cossos i destaca "la
cessió d'aparells que els Mossos han fet a la

Policia cubellenca". En aquest sentit, el
regidor de Seguretat Ciutadana avança que
es prepara la convocatòria de diverses places
al cos policial. La intenció és arribar als 30
agents a mig termini.
Això suposarà crear "un comandament nou
amb un nou cap de policia, 5 caporals i crear
la figura dun sots-inspector".
Al llarg d'aquest any, però, es preveu que es

Cursos d'educació vial a les escoles
La Policia Local va instal·lar un parc de trànsit per als alumnes
als centres educatius Charlie Rivel i Vora del Mar
La Policia Local de Cubelles va tornar a
celebrar el tradicional Parc Infantil de Trànsit
al col·legi Charlie Rivel. En les jornades, en
què es combinava l'ensenyament teòric amb
les sessions pràctiques, van participar alumnes
dels tres centres educatius del municipi.
En total van participar catorze alumnes de
1r i 2n del CEIP Mar i Cel; dos cents trenta
quatre des de 1r fins a 6è del CEIP Vora del

Un agent instrueix a un dels alumnes del taller

Mar;: quatre cents trenta quatre alumnes del
CEIP Charlie Rivel dels diferents cursos de
1r fins a 6è. Segons ha explicat Toni Porta,
Caporal de la Policia Local en declaracions
a Ràdio Cubelles, "ja fa 14 anys que es fan
aquestes jornades viaries, en conveni de
col·laboració amb el Servei Català de Trànsit.
En aquests tallers, els alumnes segeixen les
indicacions dels agents a través d'uns tallers
pràctics que es realitzen mitjançant un circuït
senyalitzat amb senyals horitzontals i verticals,
semàfors i rotondes. L'objectiu és que lalumne
aprengui tant a circular per la dreta com la
normativa de circulació i senyalització.
Paral·lelament, la Policia Local ha realitzat
uns tallers en els què es treballaran diversos
elements de seguretat, com per exemple com
s'ha de creuar el carrer, com estar en una
parada pública, l'obligatorietat del casc i les
armilles reflectores, entre daltres. Un cop
tancats els tallers pràctics, a partir del mes
de març està previst que els escolars participin
d'unes jornades teòriques dins l'horari lectiu
sobre educació vial.
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convocaran quatre places d'agents lliures,
dues d'agents provinents d'altres cossos de
seguretat i dues auxiliars de policia, és a dir,
agents que no van armats. També es
contempla la incorporació d'una administrativa
i dos auxiliars administratius.
Actualment la plantilla de la Policia Local
de Cubelles compta amb vint-i-quatre efectius,
tres dels quals són a l'escola de policia i
s'incorporaran a partir del proper juny.

Nous equipaments
per a la Policia Local
El cos de la Policia Local rebrà en breu el
nou equipament que ha adquirit la regidoria
de Seguretat Ciutadana. A partir d'ara
comptaran amb una nova motocicleta i quatre
cascos.
"El model escollit de motocicleta permet el
desplaçament per la zona urbana del municipi
però també per les diferents urbanitzacions
de Cubelles", segons explicava el regidor de
Seguretat Ciutadana, Joan Rodríguez Serra.
Aquestes adquisicions responen a les
demandes i el compromís d'adequació dels
recursos humans i materials de la Policia
Local. Joan Rodríguez Serra però, recorda
que "els equipaments s'han d'anar repartint
al llarg dels successius pressupostos".
A banda, cal tenir en compte que "al llarg de
l'any la regidoria té previst convocar noves
places al cos de policia tant nous agents com
personal administratiu a les dependències
policials".

OBRES I SERVEIS VIARIS
L'Ajuntament destinarà més de mig
milió d' al Pla de reurbanització
Les obres consistiran en l'arranjament d'asfaltat i voreres, segons
un estudi de priorització
La regidoria d'Obres i Serveis Viaris ha asfaltat
totalment els carrers Rocacrespa i Gallifa,
entre el carrer Nou i La Creu. L'empresa
Redoasfaltat, que ha executat les obres, va
reforçar els carrers amb una capa addicional
per la zona dels carrers per on discorren els
vehicles.
Igualment, la regidoria ha realitzat una prova
pilot de pavimentació amb formigó imprès al
carrer Sant Antoni, entre la plaça de la Font
i la plaça Jaume Marsé. Les obres les ha
portat a terme l'empresa Terres Industrials i
Esportius SL, i han consistit en l'amplició de
les voreres per fer una zona on convisqui la
circulació i els vianants, donant preferència
a aquests últims.
Finalment, les tasques de reparació de lasfalt
del municipi sha completat amb el
sanejament de tot el sector del Bardají, on
shan tapat tots aquells forats que provocaven
molèsties al veïnat i perill a la circulació.
Totes aquestes obres sinclouen dins del pla
de manteniment i millora de la via pública,
endegat per la regidoria dObres i Serveis
Viaris.
Joan Albet, regidor de l'àrea, ha mostrat la
seva "satisfacció" per com s'han desenvolupat

Obres d'asfaltat al carrer Gallifa

les obres d'asfaltat dels carrers Gallifa i
Rocacrespa, especialment perquè s'han pogut
"enllestir en un temps inferior al previst" i,
d'aquesta manera, minimitzar les molèsties
al veïnat.
"Es tracta d'uns dels carrers més transitats",
explica Albet, qui anuncia que "volem que la
zona del passeig Vilanova i l'entorn es

La regidoria adquireix un compressor
per senyalitzar la via pública
La regidoria d'Obres i Serveis Viaris de
l'Ajuntament de Cubelles ha incrementat els
recursos tècnics per a les tasques de pintura
de la via pública, amb l'adquisició dun
compressor per pintar amb pistola la
senyalització horitzontal al carrer. Aquesta
nova eina permet als operaris de la Brigada
treballar de forma més eficaç i eficient en la
senyalització dels carrers de Cubelles.

Onze de Setembre, repassant els passos de
vianants i la resta de senyalització viària per
a millorar la seguretat en el trànsit.

converteixi en un eix comercial principal".
Per aquest motiu s'està estudiant una
"reorganització del trànsit dels carrers Gallifa,
Rocacrespa i Piular", així com "la
reorganització de la circulació rodada pel
passeig Vilanova", un projecte que ja ha estat
presentat als comerciants de la zona.

Manteniment de voreres
En quant al manteniment de voreres, la
regidoria també ha posat en marxa un pla
d'arranjament i millora, les obres del qual ha
adjudicat a l'empresa Obres Urbanístiques
Segle XXI SL. Els operaris de l'empresa
realitzen les actuacions programades pels
tècnics de l'àrea, tant aquelles que fa temps
que estan pendents de reparar com aquelles
noves incidències que el veïnat comunica a
l'Ajuntament.
Les obres de manteniment de voreres es van
iniciar al carrer Sebastià Puig, just darrera
de l'escola Charlie Rivel, fins al carrer Josep
Mestres, i darrerament s'han arranjat diverses
voreres de la urbanització La Gaviota,
especialment aquelles més malmeses. A més,
la regidoria ha realitzat la reparació puntual
d'altres voreres en diversos punts del municipi,
segons l'ordre de prioritat dels desperfectes.

Les tasques de senyalització horitzontal es
van iniciar al sector marítim, en concret al
carrer Xaloc, on s'han limitat les places
d'estacionament i s'ha delimitat els espais
dedicats a la circulació al carrer. També s'ha
tornat a pintar la senyalització viària de l'Av.
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URBANISME I PLANEJAMENT
Les obres de reurbanització de l'entorn de
Poliesportiu i l'IES adjudicades per 1,1 milions d'
L'empresa adjudicatària, ADEC Building Factory SA, disposa de quatre mesos
per executar-les
L'Ajuntament de Cubelles ha adjudicat les
obres d'urbanització de l'accés i entorn del
Poliesportiu Municipal de Cubelles, a
l'empresa ADEC Building Factory S.A, per
1.139.973,74 . Les obres, que començaran
de forma immediata, han de permetre
recuperar el tancat exterior del Poliesportiu
i les seves oficines de consergeria, a més de
millorar la seguretat de l'alumnat que
diàriament es desplaça fins a l'IES Cubelles
i la construcció d'un carril bici. De passada,
el projecte contempla la urbanització de les
zones d'estacionament del Camp de Futbol
Josep Pons i Ventura i del Poliesportiu
Municipal, on es proposa la instal·lació d'una
torre repetidora de telefonia mòbil.

que té una extensió de 4.000 m2. En aquest
espai també es contempla la construcció
d'una zona d'estacionament de cotxes i
motocicletes, zona de vianants i zones verdes
amb mobiliari urbà, a més d'un parc infantil
de 620 m2.
Pel que fa a l'Avinguda Onze de Setembre es
construiran les voreres, s'asfaltarà i es
construirà un carril bici d'aglomerat asfàltic

amb colorant, a més de fer la vorera de la
banda de la via del ferrocarril, avui totalment
inexistent. Igualment, als carrers Pla de Sant
Pere i Josep Pla, el projecte contempla la
construcció de noves voreres i del corresponent
carril bici. Tot l'entorn també s'il·luminarà
de nou amb llampares de vapor de sodi de
baixa pressió, així com es plantarà nova
vegetació que no malmeti el paviment amb
les arrels.

L'empresa adjudicatària disposa d'un termini
de quatre mesos per executar el projecte.
Aquest contempla l'arranjament i millora de
l'espai format per l'accés al Camp de Futbol
Municipal, l'accés a la zona poliesportiva
municipal i el carrer que uneix els dos
equipaments, és a dir, l'Avinguda Onze de
Setembre, sumen una superfície d'actuació
de 12.500 m2.
En quant a l'entorn del Poliesportiu, les
principals obres a executar són la construcció
d'un edifici de 182 m2 que farà les funcions
de consergeria. Aquest s'ubicarà al costat de
l'actual entrada principal al recinte, que se
substituirà, per una porta correguda
automatitzada, juntament amb el tancat
exterior que es va haver d'enderrocar fa dos
anys a causa del seu mal estat. Aquesta, per
tant, serà la segona gran actuació al voltant
de les instal·lacions esportives i que han de
garantir la seguretat dels equipaments
esportius interiors, així com la dels seus
usuaris.

L'accés principal al Poliesportiu

El projecte contempla que en la zona d'accés
al Poliesportiu, de 3.900 m2 de superfície,
es farà una zona d'aparcament de cotxes i
motocicletes, una zona de vianants i espais
verds equipats amb mobiliari urbà. La zona
d'estacionament serà de formigó imprès i
tindrà uns 2.000 m2 de superfície. Un
tractament similar al que es donarà a la zona
del davant del camp de futbol municipal,

Plaça del camp de futbol Josep Pons i Ventura
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URBANISME I PLANEJAMENT
Cubelles es connectarà a la xarxa
de subministrament d'aigües del Ter - Llobregat
Urbanisme també confirma la connexió de Mas Trader II i Corral d'en Cona a la xarxa
municipal d'aigua i els contactes per deixar de subministrar-ne al Prat de Vilanova
La regidoria d'Urbanisme ha informat que el
Govern de la Generalitat ha aprovat la
construcció d'una nova conducció d'aigua
entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles, obra que
inclou la canonada i el dipòsit de la nostra
vila. D'aquesta manera s'aprova la connexió
del municipi a la xarxa d'abastiment d'aigua
del Ter- Llobregat. Aquest ramal, que tindrà
una longitud aproximada de 8.650 metres,
permetrà que Cubelles rebi aigua des de la
xarxa regional de distribució d'Aigües Ter
Llobregat, ATLL.
Segons el regidor d'Urbanisme, Miguel Ángel
López, "els contactes amb ATLL ja es van
iniciar la legislatura anterior i degut a la
gravetat del problema i la previsió de
creixement, s'ha demanat més
subministrament d'aigua". López explica que
"també es solucionaran els problemes que
pateix des de fa dos anys la urbanització de
Mas Trader II. Aquest sector, i el de Mas
Trader I, es connectaran a la xarxa municipal
de subministrament d'aigua".
Coincidint amb les converses amb ATLL, el
regidor es va posar en contacte amb
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal
de "solucionar el problema d'abastiment
d'aigua a la zona del Prat de Vilanova, que
malgrat pertànyer a Vilanova rep aigua de
Cubelles", concretament "el 10%" del total
de la despesa cubellenca".
Paral·lelament, la regidoria està estudiant
alternatives a l'abastament d'alguns sectors
que es provisionen de pous propers que, amb
la manca de pluges, no estan donant el cabdal
desitjat pels veïns. Miguel Àngel Lòpez informa
de l'aprovació d'un projecte que pretén
solucionar els problemes de subministrament
d'aigua que pateixen els veïns del segon
sector de Mas Trader i que seria ampliable a
altres sectors. El regidor espera que el projecte
sigui una realitat a partir del proper mes
d'agost, tot i que no amaga que els tràmits
administratius i legals que s'han de segui
podrien alentir les obres.
Finalment, la connexió amb ATLL no suposaria
deixar de consumir l'aigua que subministra
Sorea, ja que aquesta és més econòmica pel
conjunt del municipi.

Dipòsits d'aigua a Corral d'en Cona

Urbanisme i SOREA estudien conjuntament la solució
als problemes d'inundacions del barri marítim
A banda dels problemes d'abastiment d'aigua
que podria patir Cubelles degut a la sequera
en la que Catalunya es troba immersa, un
altre problema relacionat amb l'aigua són les
inundacions que es deriven de les pluges i
que no són reconduïdes de manera eficient.
El regidor d'Urbanisme i Planejament, Miguel
Ángel López, explica que es tracta d'un
"problema endèmic de la zona baixa del
municipi, que té una cota molt baixa i cada
cop que plou hi ha problemes perquè les
canonades de sanejament i pluvials tenen
poc diàmetre en relació a la població actual".
Per resoldre aquest problema, la regidoria
s'ha posat amb contacte amb SOREA, que
actualment s'està estudiant el cas. Miguel
Ángel López avançava que "és probable que
la solució sigui costosa, ja que no es tracta
d'una situació de fàcil solució . Una cosa es
recollir l'aigua dels carrers i una altra és veure
on s'envia, donat que la xarxa de recollida
està soterrada i en algun tram per sota del
nivell del mar".
López explica que hi ha sobre la taula dues
solucions. Una d'elles passaria per "bombejar
l'aigua a la riera de Santa Maria", el que
suposaria pel regidor d'Urbanisme parlar amb
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l'Agència Catalana de l'Aigua per tal que
aquest organisme doni el seu parer.
Precisament, l'ACA ha obert el període
d'al·legacions sobre el projecte de canalització
de la riera de Santa Maria, entre la carretera
C-31 i la franja litoral. L'Ajuntament de
Cubelles estudiarà aquest projecte per veure
si té alguna aportació a fer en la millora del
tema del tractament de l'aigua. Aquest
projecte s'executarà dins de l'exercici 2009.
L'altra solució és "construir un gran dipòsit
de retenció d'aigua pluvial soterrat per tal de
recollir i emmagatzemar aquesta aigua". El
problema és la manca de terreny on ubicar
aquest dipòsit.
Segons el regidor Miguel Ángel López aquestes
actuacions solucionarien gran part dels
problemes que es deriven de les pluges al
municipi Cubelles.

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
icv

Cubelles, un govern narcicista
de coacció popular

Pensin-s'ho, reflexionin.

ciu

Obtingut de
"http://ca.wikipedia.org/wiki/Llibertat_d%27expressi
%C3%B3"

Acabem de presentar un pla de mandat als ciutadans
i ciutadanes de Cubelles amb els objectius que, com
a equip de govern, ens hem marcat per a complir en
aquests quatre anys.

La llibertat d'expressió és el dret de tot individu a
expressar idees lliurement, i per tant sense censura.
És un dret fonamental recollit a l'article 19º de la
Declaració Universal dels Drets Humans.
La llibertat d'expressió és defensada com un mitjà per
a la lliure difusió de les idees, això implica unes
normes implícites de conducta que assegurin el mutu
respecte entre interlocutors, emissors que defensen
els seus principis i receptors que resten en consideració
envers un criteri contrari.
Aquesta norma bàsica que regula el principi pel
respecte aliè, és un dels valors de la democràcia.
El govern de Cubelles (PSC, CiU i ERC), constituït a
principis daquesta legislatura, pretenia donar un
impuls a les polítiques participatives per donar veu a
la ciutadania. Veu que de vegades no és a gust de
tothom, però veu que és de justícia escoltar, per ètica,
per solidaritat, per humilitat, o simplement per estar
regulada en un Reglament Participatiu municipal.
La veu de la ciutadania no es pot coartar ni condicionar
ni coaccionar. Però malauradament, a Cubelles, això
esta passant.
El govern insta la brigada municipal a retirar cartells,
enganxats als carrers, dactivitats ciutadanes lícites
per no congregar amb les seves idees (la veu del
ciutadà/na censurada), també amenaça a persones
que van en contra dels seus propòsits, alerta a comerços
que recullen signatures, emet edictes negatius (la
Plataforma Ciutadana "Volem el Pont per l Avda. Onze
de Setembre", va rebre un edicte de l alcaldia el qual
prohibia instal·lar una taula de recollida de signatures,
per no especificar les mides de l esmentada taula)
etc...
Els governants no són més que gestors contractats
pels ciutadans/es per dur a execució la voluntat de
les majories populars i per això es deuen en obligat
compliment a recollir propostes de peu de carrer, i
portar-les posteriorment a la seva avaluació.
A Cubelles, la Participació Ciutadana es disfressa d
audiències públiques que informen sobre tot allò que
ja està dat i beneït, sense haver deixat que el poble
participi ni decideixi.
L Ajuntament en data 18 de setembre de 2006, va
aprovar per Ple el Consell de la Vila, l'únic òrgan de
gestió que permet participar i decidir de manera directa
a la ciutadania, el model de poble que volem, a través
de Consells Sectorials. Tot i estar aprovat al 2006,
avui en dia encara no ha estat creat, ni tan sols
contemplat en el recent repartit Pla de Mandat, tot i
que és només qüestió de voluntat política i no precisa
de partida pressupostària.
L'alcaldessa Sra. Romero diu en la salutació de la
web municipal, "La nostra intenció amb les millores
que introduirem progressivament, és fer del Consistori
un organisme encara més obert, participatiu,
transparent i accessible". Realment creuen que és
d'aquesta manera?
Vivim en un poble en el qual un aplaudiment segueix
significant cortesia i educació, no forçosament que
creguem que les coses s estan fent bé.
Vivim en un poble on ens preocupa la política narcisista.
Vivim en un poble on la nostra veu no té cap valor.
Per sort Cubelles és rica en la seva gent, la mateixa
gent que no es deixa enganyar i que entén perfectament
la diferència entre viure a Cubelles i viure de Cubelles.

Pla de Mandat i pressupost

No ha estat fàcil posar-se d'acord en les prioritats i
l'ordre, però hem treballat pensant en les necessitats
del municipi i els seus ciutadans.
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Un govern sòlid que fa feina
i la fa bé
L'Agrupació Local del PSC vol reconèixer públicament
que l'inici de la present legislatura fa abrigar esperances
sobre la feina ben feta que està fent un govern municipal
sòlid i ferm que pensa, planifica i decideix.
Volem aprofitar aquest espai per posar en evidència
algunes de les actuacions principals que s'han iniciat
des de l'Ajuntament i que ben aviat seran o en alguns
casos són- una realitat que beneficiarà el conjunt de
veïns i veïnes.
Tal i com recull l'Acord de Govern i el Pla de Mandat
impulsats pel PSC, citem algunes fites ja aconseguides
pel nou Equip de Govern: Impuls l'Oficina de
Participació i Informació Ciutadana i redacció del ROM;
Implantació de nous mètodes de gestió i administració
avançant cap a la formula d'Ajuntament Gerencial;
Traspàs de la Recaptació Municipal a la Diputació de
Bar-celona; Redacció d'un nou Pla General d'Ordenació Urbanística; Impuls del projecte del port esportiu;
Treball conjunt en el projecte del complex mixt-esportiuhoteler; Subministrament d'aigua potable: Xarxa Ter
Llobregat; Estudi i seguiment de l'aigua a tot el municipi;
Opti-mització planificació econòmica hisenda local;
Implantació del Pla de Qualitat i millora de la Policia
Local de Cubelles; Infraestructures: Nous accessos
(estudi definitiu projecte pont) Mota de Sant Pere,
Clot del Bassó, Les Salines; Pla urgent de reordenació
i rehabilitació del conjunt de voreres, asfalts i serveis
de via pública al conjunt del municipi; Adequació
accessos, voreres, il·luminació i zona d'aparcament a
l'entorn de l'actual institut d'ensenyament secundari;
Tanca perimetral i zona consergeria Poliesportiu
Municipal; Subministrament aigua potable Mas Trader
II.
Aquesta relació de feina iniciada, de projectes resolts,
de noves obres encarregades suposarà la transformació
més gran que ha impulsat un govern local des de fa
ja masses anys.
I tot això que ja està en marxa s'ha aconseguit impulsant
una nova manera de fer política i d'explicar-la a la
ciutadania. El Govern que impulsa el PSC, junt amb
els seus socis de govern, ha realitzat ja tres Audiències
Públiques obertes a tots els veïns i veïnes per explicar
el Pressupost Municipals en dues ocasions i el projecte
del pont sobre el Foix en una altra.
Aquesta voluntat de fer feina i d'explicar-la bé a tots
els cubellencs i cubellenques ens permet afirmar que
s'està obrint una nova etapa a Cubelles amb noves
idees i noves solucions que passen per modernitzar
l'estructura municipal i posar-la al servei de la satisfacció
de la ciutadania.
Per si tot això fos poc, el Govern ha presentat també
per primera vegada a la història de Cubelles un Pla de
Mandat 2007-2011 que recull la voluntat de planificar
el futur del municipi en aquests propers anys que, si
s'aconsegueix el definitiu sanejament econòmic de
l'Ajuntament de Cubelles i se li torna la bona salut
financera, seran de notabilíssima millora de les
condicions de vida de tots els veïns i veïnes. Des del
PSC n'estem convençut perquè hi treballem fermament.
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És la primera vegada que es fa un pla de mandat, i
pensem que és important perquè és l'esquelet que
vesteix les accions d'un equip de govern, i marca les
fites a aconseguir per tots els regidors que governen
el municipi.
Alhora també, vam presentar els pressupostos de l'any
2008, i vam mostrar a la ciutadania què són uns
pressupostos municipals, com es fan, i de quines
quantitats parlem en el nostre municipi.
És important que la ciutadania participi de la política,
i estigui assabentada de tot el que passa. Hem d'intentar
acabar amb el concepte que moltes persones tenen de
l'Ajuntament com una cosa llunyana, una capsa tancada
que no mostra el que fa.
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¡¡¡No nos engañemos!!!
Miren, nosotros pensamos una cosa. Cada ciudadano
somos libres de pensar lo que queramos, pero estaremos
todos de acuerdo en que, para pensar con criterio, es
mejor estar previamente documentados. Ese es el
esfuerzo que hemos de hacer los ciudadanos,
documentarnos, y luego, más tarde, decidir con absoluta
libertad.
Desde ese punto de vista, creo que estaremos todos
de acuerdo, de la tendencia política que seamos, que
el gran esfuerzo mediático que hace el PSOE no consiste
en publicitar sus obras públicas, pocas, sus inversiones
en infraestructuras, escasas en número y ruinosas en
resultados Carmel, AVE LHospitalet, puerto de
Barcelona, etc.-, sus éxitos en economía, inexistentes,
su política antiterrorista, ineficaz y mentirosa, su gestión
al frente del desempleo y de la Seguridad Social, con
gravísimos números rojos que, de no haber sido saneados
por el anterior gobierno del Partido Popular, ya estarían
afectando a buena parte de nuestra población más
necesitada desempleados, ancianos, viudas-os, etc.
Al PSOE le sale mucho más rentable políticamente
dirigir la mayor parte de sus esfuerzos, no a vender su
pésima o mediocre labor política, sino a desprestigiar
al único partido que, en unas Generales bipartidistas
como las nuestras, puede hacerle sombra.
Es lo que practica a nivel estatal y, más cercanamente
a nosotros, a nivel municipal.
Mirad, os podemos asegurar que en el Partido Popular
vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para intentar
que, por fin, un Gobierno Municipal lo haga bien. Ojalá
consigamos algo, aunque si os somos sinceros, nos va
a costar mucho esfuerzo y vamos a necesitar el apoyo
de todos vosotros. Basta de maltratar a Cubelles.
Pues bien, hasta ahora hemos criticado, y hemos
expuesto con argumentos, por qué era malo para nuestro
pueblo la subida, además muy elevada, de sueldo de
la alcaldesa; hemos insistido en que no necesitábamos
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un gerente que se llevara de nuestras arcas 13 millones
de pesetas; hemos insistido en que había que invertir
más del 3 % que el Partido Socialista dedica a inversión
real en Cubelles; hemos manifestado que, hasta que
no se empiecen a hacer obras y a dar mayores servicios
en nuestro municipio, no se subieran los impuestos,
etc, etc. Y lo hemos hecho con argumentos, cualquier
ciudadano puede darse una vuelta por nuestros Plenos
Municipales.

Per Esquerra ens sembla lamentable que 16 mesos
després "el secretariat de lEntesa per Cubelles",
assabentats en la darrera junta de portaveus de
l'Ajuntament de Cubelles de l'informe que ha emès
l'organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, es permetin afirmar en un article aparegut
en el diari de Vilanova "...que segons bufa el vent
canviem de criteri...".

Pues bien, a nuestro Regidor de Economía y número
dos por el Partido Socialista no se le ha ocurrido otra
cosa, para tratar de desvirtuar nuestros argumentos y
hechos todos constatables-, que manifestar que se
siente agredido por los regidores cuando utilizan dichos
argumentos. Como lo oyen.

Que tot i estar en desacord fomentant una inoperància
ens manteníem a la cadira.
Esquerra Republicana de Catalunya ja va anunciar que
utilitzaria tots els recursos a la seva disposició per
aclarir aquest interès del responsable de la hisenda
municipal en prorrogar al recaptador privat.

El problema es mucho más de fondo. Nos encontramos
con un regidor, el de Hacienda, que es la viva expresión
de la incapacidad para resolver nuestros problemas,
los de todos nuestros vecinos. Como decíamos, cualquier
vecino puede asistir a un Pleno para verlo. En vez de
rebatir con argumentos las críticas, de todos, a su
nefasta gestión de gobierno, la suya y la de su partido,
se dedica a intentar despistar a la ciudadanía con
frases, leídas, que nada tienen que ver con el objeto
de discusión. Y muestra su impotencia para defender
con argumentos esa nefasta gestión política acudiendo
al insulto y la descalificación de los demás.
Comprendemos la dificultad del regidor para defender
con argumentos la pésima gestión municipal con la
que ha empezado este Gobierno local.
Si para el mencionado regidor defender que haya menos
gastos internos de personal alcaldesa, gerente, etcy más inversión en nuestro pueblo, defender que no
se suban los impuestos, si todo eso es agredir, que no
le quepa ninguna duda al susodicho regidor y a todo
el equipo de gobierno municipal que seguiremos
manteniendo nuestra actitud, todo ello hasta que
consigamos que se empiece de una vez a velar por los
intereses de nuestro municipio y dejen de velar por
sus propios intereses personales. Este gobierno ya nos
ha enseñado su concepto de la política, más sueldos,
menos inversión y más impuestos.
No queremos acabar este texto sin dar nuestra más
sincera felicitación a nuestra radio, a Radio Cubelles,
que el pasado 22 de febrero celebró su cumpleaños.
Estamos con vosotros, aquí tenéis unos firmes
defensores de una voz libre que contribuya a crear y
a transmitir, como hacéis, la voz de Cubelles y las
sensibilidades de sus ciudadanos. Un fuerte abrazo.
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El camí de la veritat
El 6 d'octubre de 2006 tres decrets d'alcaldia el 430,
431 i 432 comunicaven el cessament al tinent
d'alcalde, regidor i membre del govern municipal el
Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra portaveu d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Cubelles.
Aquesta carta entregada per la policia local en mà a
casa seva, li posava de manifest el càstig per la decisió
setmanes abans de negar-se a acceptar una pròrroga
del contracte de la recaptació municipal per més de
400.000  anuals fins lany 2019.
Aquesta proposta de l'alcalde i cap de llista de l'Entesa
per Cubelles, presentada a la comissió informativa
d'una forma unilateral per ell mateix com a responsable
de la hisenda municipal, lligava de mans l'Ajuntament
de Cubelles a un recaptador privat. La negativa a
acceptar aquesta, suposava clarament un enfrontament
amb l'alcalde de Cubelles i al mateix temps "un pacte"
entre el PSC, ICV i ERC per fer-lo fora. Curiosament
eren aquells que havien mantingut l'actitud més crítica
amb l'alcalde i les seves particulars maneres de fer.

Ara aquest informe que emet l'organisme de Gestió
Tributària, permet amb papers a la mà justificar aquesta
acció de rebuig, aclareix moltes coses, però la més
important dóna arguments al poble de Cubelles per
exigir responsabilitats.
I als que varen creure que expulsant a Esquerra del
govern municipal estava tot resolt, els direm que
nosaltres quan juguem al Monopoli ho fem amb els
diners de joguina, no amb els diners i les propietats
dels contribuents.
Que nosaltres afirmem que ens estimem la nostra vila
com a ciutadans que vivim en ella, on viuen i creixen
els nostres fills i la defensarem tant si bufa el vent de
cara com si bufa d'esquena, però us recordem que la
força de la veritat no la plega cap condició meteorològica.
Ens van fer fora per (paraules literals) trair al govern
de Cubelles, lamento dir que ara, aquest primer informe
demostra que el regidor Joan Andreu Rodríguez i Serra
d'ERC, i altres companys i companyes no van trair als
ciutadans i ciutadanes de Cubelles.
El camí de la veritat porta a la llibertat.

ec-fic

9 no - 8 sí. 9 sí - 8 no. No val
la pena reflexionar?
Potser la millor manera de saber que estàs fent bé les
coses i que el teu treball és el que els teus votants
esperen de tu, és quan et trobes amb els teus veïns i
tencoratgen a seguir amb la teva tasca, que en el
nostre cas, és seguir lluitant per aconseguir un poble
de futur esperançador.
Són els partits que sautodefineixen amb cara i ulls
(es deuen creure que els independents no tenim ni
cara, ni orelles i per tant voldrien que estiguéssim
sords i muts...) els que pretenen fer-nos creure que
ells no obliden els seus objectius socials. Res més
lluny de la realitat. Amb les actuacions que estem
veient darrerament al nostre poble, que ningú senganyi,
costa de creure que el que ens prometen en campanya
electoral (com poden ser les que tenim ara molt
properes) ho facin per amor local o per altruïsme
social. Això mateix es pot evidenciar en les darrers
actuacions municipals.
És amor local posar un pont sense estudiar seriosament
altres alternatives) qui de nosaltres no demanaria
diversos pressupostos per a casa seva per veure lopció
que li és més adient abans de decidir-se per un o altre?
Si a més tenim en compte que un dels projectes permet
que puguem fer-ho sense necessitat de trencar res
valuós de casa nostre, per què no es té en consideració?
La desembocadura del riu Foix forma part del conjunt
del patrimoni natural del nostre poble i val la pena
preservar-lo.
És amor local convocar de puntetes una audiència
pública, amb una assistència de no més de 50 persones,
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per presentar un Pla de Mandat que només és una
declaració de suposades intencions, sense prendre cap
compromís i per presentar el Pressupost de 2008 que
ni tant sols ha estat presentat als grups de loposició
perquè puguin ells també estudiar-lo en benefici dels
veïns dels que en són representants abans de fer-ho
en públic? Recordem que loposició representa un 51%
dels votants del municipi.
Altruisme social? Amb sous desorbitants i propagandes
en benefici propi, pagades amb diners de tots i cadascun
de nosaltres? És cert que és el primer cop que es
presenta un mal anomenat Pla de Mandat, però també
és cert que sha aprofitat ledició daquest Pla de
Mandat per fer-se propaganda els grups que formen
lEquip de Govern, i que això sha fet amb diner públic.
On són la transparència, la participació, la
comunicació..., tantes i tantes vegades pregonades
pels grups del govern? No les trobem enlloc. Però és
clar, que a ningú sens oblidi de la frase dita per la
nostra actual alcaldessa: en campanya electoral es
promet qualsevol cosa.... és clar, així ens va a Cubelles!
Ara, de sobte, ens hem convertit en ciutat estudiadora.
Tot sestudia o està en procés destudi. Renoi! Tants
anys de carrera i tanta experiència no els ha servit de
res. Més que ciutat estudiadora els cubellencs colem
un poble efectiu i resolutiu ja. Es pot governar sent
operatiu o es pot governar només en benefici propi.
Aquí es veu, i tot per mantenir-se al ruedo, potser
esperen que quan surtin els hi donin les orejas y el
rabo dun toro (com ells anomenen a Cubelles).
La confiança dels ciutadans en política és com el
soufflé: costa molt de fer pujar però gens de fer baixar,
i pensin que lèxit és fàcil dobtenir però difícil de
merèixer-lo, perquè és millor que todiïn per qui ets a
que testimin per qui no ets. Les persones intel·ligents
volen aprendre... la resta, com vostès, pretenen voler
ensenyar!!! Dir-los que a Cubelles no sha inventat cap
nou sistema de governar. Si amb els grups de loposició
shi confronta i no sels fa partícips, ni sels escolta,
difícilment es té en compte a Cubelles. Tot el contrari.
Només es té en compte a un 49% de la població.
Estar a loposició no vol dir boicotejar tot el que lequip
de govern presenta, sinó intentar treballar conjuntament
en allò que es creu. Però és clar, per això cal que sens
escolti i sens tingui en compte. Aquesta ha estat
sempre la nostra manera de fer i treballarem per
aconseguir allò en el que creiem.

NOTA: La present edició no recull l'opinió
del grup municipal d'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.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
El Carnaval 2008 foto a foto
Recull de fotografies dels diversos actes del Carnaval
L'edició del Carnaval 2008 va ser tot un èxit de participació tot i les novetats que presentava.
La instal·lació d'una carpa a la plaça del Mercat va possibilitar la ubicació de gran part dels
actes al centre del municipi. Aquestes són algunes instantànies del Carnaval cubellenc.

Visita a Arles de
Tec per acordar
col·laboracions
Una comitiva en representació de l'Ajuntament
de Cubelles es va desplaçar el passat 17 de
gener a la vila agermanada d'Arles de Tec per
tal d'acordar la col·laboració en els diferents
actes i activitats d'agermanament.
Amb la regidora de Festes i Tradicions, Noemí
Cuadra al capdavant, els representants
cubellencs van proposar els actes on
consideren que seria positiu una col·laboració
amb Arles, així com la vila francesa també
va proposar els seus actes.
Noemí Cuadra va proposar als regidors d'Arles
la celebració de diferents intercanvis entre
els dos municipis i la participació en els actes
commemoratius del 50è aniversari dels
gegants cubllencs. Un dels primers actes va
ser durant la Xatonada Popular, on hi van
assistir tres regidors del consistori arlesenc.
Entre les activitats de col·laboració hi ha la
cessió d'una exposició fotogràfica que l'any
passat van dedicar als gegants cubellencs,
coincidint amb què el 2008 va ser declarat
any commemoratiu del 50è aniversari dels
gegants a Cubelles.
En la visita a la Vila agermanada d'Arles de
Tec van acompanyar a la regidora de Festes
i Tradicions, Noemí Cuadra, la tècnica de
cultura, Montse Gelabert; i el cap de protocol,
Víctor Lora.

La delegació cubellenca i els representants d'Arles de
Tec a la biblioteca de la localitat agermenada
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
Pilar López serà guardonada
amb el Micrófon d'Or
Ràdio Cubelles lliurarà en el marc de la
Setmana Cultural la segona edició del premi
"Micròfon d'Or de Ràdio Cubelles".

L'Alcaldessa i la directora de Ràdio Cubelles bufen les espelmes de l'aniversari

Ràdio Cubelles celebra el 27è aniversari
L'emissora ho celebra amb el tradicional sopar de col·laboradors
i l'estrena de nous espais a la graella de programació
Ràdio Cubelles, l'emissora més antiga de la
comarca del Garraf, ja té 27 anys. El passat
23 de febrer un programa especial recollia
l'efemèride amb la felicitació que responsables
polítics i col·laboradors de l'emissora local
van fer durant el transcurs del tradicional
sopar de col·laboradors, que enguany va reunir
a 75 persones entre treballadors,
col·laboradors, polítics i membres de la
comissió del premi Micròfon d'Or.
Des del dia del seu naixement, a les golfes
de l'Ajuntament coincidint amb el cop d'Estat
del 23-F, Ràdio Cubelles s'ha mantingut en
antena sense interrupció fins avui on, en gran
part, es nodreix del treball desinteressat dels
seus col·laboradors. Actualment ubicada a
la segona planta del Casal de Cultura (C/
Colom, 7) l'emissora espera la creació dels
nous estudis que permetin donar un salt
qualitatiu i una millora del servei que ofereix.
Coincidint amb l'aniversari, l'emissora local
ha introduït a la seva graella de programació
nous espais temàtics; Barreja't amb mi, Una
estona amb el Pizzi, Para l'orella, Cubjazz,
Mínima FM i Sardanes.cat.
Barreja't amb mi és un programa de
l'associació Por Derecho Propio que té per
objectiu enriquir els valors humans a través
de la barreja i el mestissatge cultural. El nou
espai vol ser un espai de convivència entre
els diferents col·lectius estrangers que ara
conviuen a Catalunya i la societat receptora.
Barreja't amb mi ofereix cada setmana quatre
seccions fixes: països i cultures; itineraris
de viatge: històries sobre la vida de gent

estrangera que ara viu a Catalunya; l'espai
de convivència: entrevistes a persones
autòctones; i l'agenda setmanal.
D'altra banda, el Taller de Música Pizzicatto
ofereix un espai radiofònic amb moments
musicals en directe interpretats pels mateixos
alumnes de l'entitat. L'espai s'ha batejat amb
el nom d'Una estona amb el Pizzi, i conté
cançons, sons i acompanyaments de diferents
instruments que són presentades pels mateixos
infants.
Una altra novetat és el concurs Para l'orella
que des del passat 11 de febrer el magazín
de tarda La sisena hora ha introduït de dimarts
a divendres, de 17 a 18:30. Per participar
del concurs cal trucar al telèfon de Ràdio
Cubelles (93 895 03 26) i reconèixer la cançó
que està sonant. Els premis que reparteix el
Para l'orella són provinents del teixit comercial
del municipi, destacant els sopars en els
millors restaurants de la vila o vals de
descompte en les botigues més selectes del
municipi.

Recentment s'ha creat una comissió de treball
permanent per enfortir la participació entorn
Ràdio Cubelles, que ja ha decidit el nom de
la persona que rebrà aquest segon guardó,
que es va desvetllar en el transcurs del sopar
commemoratiu del 27è aniversari de
l'emissora. La comissió està integrada per exalcaldes de Cubelles, representants de l'actual
consistori, del Departament de Comunicació
i de Ràdio Cubelles.
El premi Micròfon d'Or de Ràdio Cubelles es
va instaurar l'any 2006 durant la celebració
dels actes commemoratius del 25è aniversari
de l'emissora. El premiat en la primera edició
va ser el periodista Jordi Llompart, que va
recollir el guardó el 23 de Febrer de 2007,
durant la celebració de la Festa Cloenda dels
25 anys, i coincidint amb el compliment del
26è aniversari.
D'altra banda, l'emissora es troba organitzant
la gala de lliurament dels Premis del "12è
Concurs de Contes i Narració Breu Víctor Alari
2008", que es farà el proper 25 d'abril, a les
19 hores, al Cinema Mediterrani. L'acte
comptarà amb la col·laboració dels actors del
Grup de Teatre del Casal de Cultural i del
Taller de música Pizzicatto.

També s'han introduït a la graella, el CubJazz,
que presenta Sonia Linares cantautora i
intèrpret de jazz. La jove artista ens acosta
els dilluns a les 22h, el millor jazz i ens
descobreix les obres mestres d'aquest gènere.
La darrera novetat és el programa musical
Mínima FM presentat per Isaac Lara, el també
membre de l'equip del programa l'Hora del
Pati. Mínima FM es pot seguir cada divendres
a les 22h.
Pilar López, primera dona que va dirigir l'emissora
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Salut engega campanyes de cens i
recollida d'excrements d'animals
La regidoria engega una campanya de recollida d'excrements i contracta la
Fundació Altarriba que esterilitzarà els gats per evitar que proliferin
La regidoria de Salut manté les campanyes
engegades en relació al cens d'animals
domèstics i el compliment de les ordenances
municipals de recollida d'excrements i ús de
morrió. En aquest sentit,el regidor de Salut
Joan Rodríguez Serra recorda que "els
propietaris dels gossos estipulats com a
potencialment perillosos han de dur-los amb
morrió pel carrer".
Pel que fa a la recollida dels excrements, el
regidor insisteix en què "aquest és un
problema social de Cubelles i cal posar-hi
remei ja que pot representar un greu problema
sanitari". Pel compliment d'aquesta
ordenança, que pot representar una multa
de fins a 450, Joan Rodríguez Serra recorda
que els propis veïns poden presentar
denúncies administratives quan presenciïn
que algun ciutadà no recull els excrements
del seu animal domèstic".
L'altra campanya en la què la regidoria segueix
insistint és el cens dels animals domèstics
amb el xip. Una tasca "gratuïta" i, alhora
"obligatòria".

A més el Centre Social reparteix també de
franc bosses per recollir els excrements que
els animals facin a la via pública.

S'engega una campanya per
esterilitzar els gats
Un altre problema que ha sorgit a Cubelles
és la proliferació de gats al municipi. Per
aquest motiu l'Ajuntament ha signat un
protocol amb la fundació Altarriba, que durà
a terme una campanya d'esterilització
d'aquests felins per evitar que la seva població
segueixi creixent.
En canvi, la plaga de rates que s'anunciava
a l'estiu "es dóna per controlada" malgrat
que "encara queden zones focalitzades" on
viuen aquests rosegadors, segons Joan
Rodríguez Serra.
Per evitar que proliferi la regidoria recomana
"fer bon ús dels contenidors per què no es
converteixin en un reclam" per a les rates.

El nou CAP podria obrir
portes durant la
Setmana Santa
Les obres del nou CAP segueixen a bon ritme,
segons ha explicat el regidor de Salut, Joan
Rodríguez Serra. Un cop acabat el tancament
exterior, es treballa en les particions internes
amb la construcció de diferents despatxos i
equipaments.
El nou edifici disposarà de sales per al servei
d'odontologia i de ginecologia, i una consulta
polivalent per atendre cures més urgents. D'altra
banda, el regidor ha explicat que "hi ha una
zona molt delimitada on estarà el vestíbul i la
recepció del centre, per a que la gent pugui
recollir receptes i documents sense destorbar
als pacients". La planta primera es dedicarà als
serveis generals i d'administració, amb un espai
pels tècnics municipals, arxius, una sala
dedicada a la prevenció i a l'educació, un espai
per als metges de guàrdia i un arxiu propi del
centre.
Per a Rodríguez "es tracta d'una obra important
pel municipi, pensada per a uns 20.000
habitants i que cobrirà sobradament les
necessitats". Pensant en el futur "ja s'han
començat les converses amb la Generalitat per
planificar nous serveis". Ara, però el que s'ha
fet és normalitzar la situació que fa molt temps
que pateixen els usuaris i els professionals del
centre mèdic".

Comencen les obres d'ampliació i millora al cementiri
municipal amb la construcció de nous nínxols
L'Ajuntament de Cubelles destinarà 22.000
per realitzar millores al cementiri municipal.
Les obres, que ja han comença, consisteixen
en la construcció de quaranta quatre nous
nínxols que quedaran construïts dins aquest
any, i amb previsió de construir seixanta
nínxols més l'any que ve. Una altra de les
actuacions és l'ampliar els embornals per
solucionar les problemàtiques existents
d'acumulació d'aigües quan plou.
Per al regidor de Salut, Joan Rodríguez Serra
es tracta d'una actuació urgent degut a
l'augment de defuncions pel fort creixement
de població que ha experimentat el municipi.
L'Ajuntament de Cubelles preveu per al
període 2009-2010 fer el tancament del
solar del costat, on està previst que segueixi
creixent el cementiri.

Construcció de nínxols al cementiri

20

INFORMACIÓ MUNICIPAL
L'Ajuntament sol·licita subvencions al
PUOSC per a la nova biblioteca
Les tres subvencions ascendeixen a uns 3 milions i mig d'
L'Ajuntament de Cubelles ha sol·licitat diverses
subvencions del PUOSC del període 20082012. Dins el programa de biblioteques ha
sol·licitat, per al 2009, la redacció del projecte
bàsic i executiu per a la construcció de la
nova biblioteca, amb un pressupost d'execució
per contracte de 146.030,19. Per a
l'anualitat del 2010, les obres de construcció,
amb un pressupost d'execució per contracte
de 2.519.750,96. I per a l'anualitat del
2011, el mobiliari i equipament, amb un
pressupost d'execució per contracte de
934.678,00.
La regidora de Promoció Cultural, Prudència
Carrasco ha explicat que s'han demanat "tres
ajudes concretes dins el programa específic
de Biblioteques del PUOSC" i que "s'ha
realitzat un pressupost orientatiu que en la
seva totalitat ascendeix al voltant dels 3
milions i mig d'euros". La regidora també ha
apuntat que "actualment Cubelles disposa
d'un centre de lectura i no d'una biblioteca,

quan els municipis de més de 5.000 habitants
estan obligats a tenir-la". És, en aquest sentit,
que ha dit, a més "el Consistori té la ferma
convicció de tirar endavant aquest projecte".
Ara per ara, "l'Ajuntament busca possibles
ubicacions i terrenys per a construir aquest
nou edifici" que per a Carrasco "suposarà
millorar i ampliar el servei formant part de
la xarxa de biblioteques de la Diputació de
Barcelona". L'objectiu de la Regidoria de
Promoció Cultural és que "si a finals d'aquesta
legislatura no està en marxa és que com a
mínim estigui en fase de construcció".

Curs de manipulació
d'aliments, el 28 M
La regidoria de Dinamització Econòmica i
Comerç organitza, a través del Servei
d'Ocupació Laboral (SOLC), ha organitzat un
curs per obtenir el carnet en manipulació
d'aliments. El curs de formació té una durada
de 4 hores entre la part teòrica i la pràctica.
Els alumnes que el superin satisfactòriament
rebran l'acreditació amb un certificat oficial
de manipulador d'aliments.
La formació té un cost de 17. Tenint en
compte que les places són limitades a 25
persones, la selecció de l'alumnat es farà per
rigorós ordre d'inscripció. Si les persones
interessades en participar en aquest curs
superen aquest nombre es podrà organitzar
una altra convocatòria.
Per fer les inscripcions al curs les persones
interessades es poden dirigir a l'OPIC, que
es troba situat al Centre Social, al carrer joan
roig i piera número 3-5. La data prevista per
realitzar el curs és el divendres 28 de març
de 9 del matí a 1 del migdia en el mateix
Centre Social.

El Ple aprova la pavimentació amb gespa artificial
del camp de futbol municipal Josep Pons i Ventura
Finalment el projecte preveu la col·locació d'una base asfàltica enlloc de terra compactada
El Ple municipal ordinari corresponent al mes
de febrer va aprovar la modificació del projecte
de pavimentació del camp de futbol municipal
amb gespa artificial.
Aquesta modificació passava per canviar la
base de terra compactada que figurava al
projecte inicial per una base asfàltica.
Per les característiques i ubicació del camp

cubellenc és més adient la base asfàltica
segons la opinió de tots els grups, que van
votar-hi a favor per unanimitat.
L'alcaldessa de Cubelles Maria Lluïsa Romero,
explicava que aquesta modificació "no suposa
un increment dels recursos pressupostats".
Paral·lelament també es va aprovar per

unanimitat el plec de clàusules administratives
particulars de l'adjudicació d'obres.
El regidor d'Esports Lluís Pineda va explicar
que els terminis d'execució de les obres no
haurien d'afectar a l'inici de la temporada
2008/09 ni als entrenaments dels equips de
futbol i, en tot cas, si així fos es demanaria
la cessió del camp de Vilanova o Cunit.

Camp de futbol
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Diverses publicacions editades per la regidoria de Comunicació els darrers anys

Comunicació canviarà el format de l'Ajuntament Informa
i en breu s'activarà un nou web municipal
L'Ajuntament modernitza les eines de comunicació municipals per oferir un servei més àgil i eficient
L'Ajuntament de Cubelles ha adjudicat el concurs
de disseny, maquetació i impressió de les revistes
Ajuntament Informa i El Full de Cubelles a
l'empresa vilanovina Gràfiques Vilanova SCP,
per un total de 56.280,00  en dos anys. A
més, també pel mateix concurs, s'ha adjudicat
a l'empresa Ediciones Gráficas Rey SL, de
Cornellà del Llobregat, per un import de
48.086,52  en dos anys, la redacció i impressió
de la memòria anual municipal, coneguda com
El Pols de la Vila, així com la distribució
domiciliària de totes aquestes publicacions,
editades per la regidoria de Comunicació.
És per aquest motiu que, a partir de l'edició del
mes de març - abril, la revista d'informació
bimestral Ajuntament Informa canviarà el seu
disseny. Es tracta d'una millora que pretén fer
arribar més i millor la informació d'interès per
a la ciutadania a totes les llars del nostre
municipi, de forma totalment gratuïta. La nova
revista mantindrà les seccions fixes relatives als
acords aprovats en ple i junta de govern, així
com la informació de tipus municipal.
Pel que fa a la publicació de El Full de Cubelles,
la regidoria ha fet una proposta al Grup d'Estudis
Cubellencs Amics del Castell perquè
s'encarreguin de la redacció del contingut, que
estaria centrada en temes de caràcter de recerca
històrica local i comarcal. Aquesta proposta,
que l'entitat està estudiant, ha de garantir

mantenir una capçalera històrica.
Finalment, en quant a la memòria anual de
gestió municipal, que sota el títol de El Pols de
la Vila ja es va editar l'any 2005, es traballarà
conjuntament amb l'adjudicatari el model de la
publicació. La proposta de la regidoria és que
sigui una publicació on s'exposin aquelles accions
dutes a terme pel govern municipal, però sempre
des d'una vessant ciutadana. Per aquest motiu,
s'estudia mantenir el model de pregunta
ciutadana, amb una elecció a l'atzar dels
participants, i resposta dels responsables
municipals.

Nova web
Per altra banda, i seguint aquest impuls cap a
la informació a la ciutadania, el Departament
d'Informàtica de l'Ajuntament de Cubelles està
a punt de presentar el nou portal de la web
municipal. Aquesta nova eina de comunicació
entre l'administració local i la població serà
l'embrió del nou portal que el Consistori cubellenc
prepararà per tal d'adaptar-se a la llei 11/2007,
d'accés de la ciutadania a l'administració
electrònica.
El nou disseny de la web municipal, realitzat
per l'empresa Catalonia Direct Consultin SL,
agilitzarà l'accés ciutadà als diferents continguts
de la pàgina, que actualment era poc navegable.
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Igualment, el nou portal també garantirà que
tota la informació relativa a les regidories del
Consistori puguin estar accessibles a través de
la xarxa.
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Finalitzen les xerrades
participatives a l'Espai
Jove del Centre Social
El proper dia 26 finalitzarà el cicle de xerrades
participatives que s'ofereixen a l'Espai Jove
del Centre Social des de gener. La participació
ha anat augmentant a mesura que avançaven
les dates ja que com apuntava la tècnica de
Joventut, Marta Soler, "potser la primera
sessió era massa propera a les festes
nadalenques".
Aquestes xerrades no únicament han comptat
amb la participació de persones interessades
en buscar feina, sinó que també hi han assistit
empresaris que volen saber en quins aspectes
s'han de fixar a l'hora de seleccionar els seus
candidats. Això pel que fa al primer bloc de
les xerrades, dedicat als aspectes a tenir en
compte a l'hora de buscar feina.
També va oferir-se un segon bloc dedicat a
les inversions i les finances. L'espai Jove va
oferir la primera jornada participativa del
segon bloc sota el títol 'Què és un fons
d'inversió? La borsa, íbex 35, lletres del tresor,
bonus i obligacions'. Les xerrades
participatives que organitza la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de Cubelles
continuen el mes de març, el dimecres 5 la
xerrada va tractar sobre les inversions. Una
activitat titulada 'Tens els diners ben invertits?
Futurs i opcions. Accions'. El proper dia 26
es tancarà el segon i definitiu bloc amb una
xerrada que parlarà sobre 'Plans de pensions.
Resolem dubtes de finances i inversions'.

El Ple aprova adherir-se al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
El regidor de Cooperació de l'Ajuntament, Joan Rodríguez Serra
serà l'interlocutor entre el consistori i l'ens autonòmic
L'Ajuntament de Cubelles ja forma part del
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. El consistori va decidir
adherir-s'hi amb el vot unànime de tots els
grups en el ple municipal del passat 21 de
gener.
L'adhesió al Fons català de cooperació
comporta assumir el compromís de dotar una
partida d'aportació per finançar projectes, i
expressar la voluntat d'incrementar les
responsabilitats econòmiques envers el Tercer
Món que s'apropin al 0.7% dels ingressos.
Entre els punts d'acord es va establir la
designació del regidor de Cooperació,

Joan Rodriguez Serra, com a interlocutor
entre l'Ajuntament i el Fons Català.
Paral·lelament, la regidoria de Cooperació
està enllestint l'edició d'una revista municipal
de cooperació. Aquesta publicació té la
voluntat d'informar de manera gratuïta als
cubellencs de totes les activitats relacionades
amb el món de la cooperació i la solidaritat.
Es preveu que el primer número de la revista
de cooperació es pugui oferir en breuperò
depén de l'esponsorització i els ajuts que es
rebin per part d'empreses per tal d'afrontar
les despeses d'impressió.

La comunitat educativa del CEIP Cubelles II
decideix batejar-lo com CEIP Mar i Cel
La nova escola de Cubelles va participar en els actes de
Carnaval i en l'Hora del Conte, una activitat nova
La nova escola que es va posar en
funcionament aquest curs i que fins ara era
anomenada CEIP Cubelles 2, ja té nom
definitiu, després d'un procés de tria on han
participat des dels alumnes fins als pares i
mares passen per el professorat.
CEIP Mar i cel és el nom que a partir d'ara
designarà el nou centre d'educació infantil
i primària.

La nova escola va acollir una nova activitat
de Carnaval,l'Hora del Conte, on més d'una
vintena de nens i nenes van poder escoltar
contes del carnaval.
Un cop finalitzats els contes, els nens van
realitzar tallers de disfresses i van pintar els
personatges dels contes. La propera hora del
conte es durà a terme al CEIP Charlie Rivel.

El CEIP Mar i Cel
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Cubelles estrenarà nou institut el proper curs escolar
Es preveu que l'edifici estigui construït en dos o tres anys a la zona del
nou CAP, però inicialment començarà en mòduls al costat del IES Cubelles
La regidoria d'Ensenyament va presentar
públicament la principal novetat de cara al
curs vinent, el nou Institut de Cubelles.
Inicialment s'ubicarà en mòduls al costat de
l'actual institut amb qui compartirà alguns
espais, però s'ubicarà de manera definitiva a
la zona dels voltants del nou CAP, tot i que
encara s'està treballant en trobar els terrenys
on encabir aquests gairebé 8.000m2.
Malgrat aquest contratemps, Albet va
assegurar que en 2 o 3 anys es podrà inaugurar
aquest nou edifici que haurà d'aconseguir
regular la capacitat de l'actual IES ja que,
sinó, "la incorporació de noves línies faria
que quedés massificat", tal i com explicava
la inspectora d'educació del departament
d'Ensenyamentde la Generalitat Dolors
Arnaldo.
Segons Albet "el nou institut tindrà personalitat
pròpia amb un equip directiu diferent al de
l'actual institut".

El regidor d'Ensenyament anunciava que
després de Setmana Santa es realitzarà una
segona reunió informativa de caràcter públic
on es donarà a conèixer tant l'equip directiu
com el seu projecte pedagògic. Un tema que
actualment s'està treballant al departament
d'Ensenyament.
Pel que fa a la preinscripció i matriculació
al nou institut es seguirà el procediment
habitual i es podrà triar entre l'IES actual o
començar al nou IES que obrirà portes amb
dues línies de 1r d'ESO.

Nova llar d'infants
Albet també va recordar que el proper curs
escolar no únicament s'inaugura el nou
institut, ja que també obrirà portes una nova
llar d'infants on actualment s'ubica l'Esplai
Kitsch que donarà cabuda a 53 infants per
pal·liar les mancances del municipi.

Es presenta el programa
de Turisme Actiu de la
Diputació de Barcelona
La regidoria de Dinamització Econòmica,
Comerç i Turisme va organitzar una sessió de
treball per presentar el programa Turisme
Actiu que promou la Diputació de Barcelona.
La presentació va anar a càrrec del director
tècnic del Turisme Actiu de la Diputació de
Barcelona Toni Duart, amb la presència del
regidor de Dinamització Econòmica, Comerç
i Turisme de l'Ajuntament de Cubelles Joan
Besós, i de l'alcaldessa de Cubelles, Maria
Lluïsa Romero.
Aquest es el primer pas per activar aquest
tipus de turisme al municipi, per això en
aquesta presentació van assistir representants
de diferents col·lectius que podrien estar
relacionats amb el turisme actiu.
L'estudi pretén identificar el grau d'innovació
de l'oferta envers la demanda, identificar el
grau d'evolució de la demanda i la seva
tendència, així com identificar el conjunt de
l'oferta turística general de la província
Barcelona i la seva complementarietat amb
els nous models de turisme. També vol
analitzar i avaluar les possibilitats reals de
tots aquests elements per la rendibilitat de
crear un programa específic de Turisme Actiu,
i articular a través del programa les bases
d'una oferta activa a la província de Barcelona
per el seu futur desenvolupament.
Es crearà una oferta de turisme actiu
fonamentat, estructurat i consensuat entre
tots els agents turístics (públics i privats); i
es definirà de manera consensuada el
concepte de Turisme Actiu.
El propòsit d'aquesta presentació ha estat el
potenciar el turisme al municipi, introduint
aquest nou element de turisme actiu. Aquest
ha estat el primer contacte cap a una aposta
de futur per al turisme de la localitat.

Terrenys on s'ubicaran els mòduls del segon IES
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La revisió del Pla General
la farà l'empresa Salvador
Matas Arquitectes SL
L'Ajuntament de Cubelles ha adjudicat a
l'empresa Salvador Matas Arquitectes S.L.,
el contracte de consultoria i assistència per
a la redacció de la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana Municipal (PGOUM), per
un total de 210.000 . El termini de
presentació d'ofertes va acabar el 21 de gener
i es van rebre sis propostes d'equips
multidisciplinars.
L'adjudicatari ha de complimenatr diverses
fases i tasques, començant per la presentació
del programa de participació ciutadana que
regirà tot el procés. La voluntat del govern
municipal, expressada pel regidor
d'Urbanisme i Planejament, Miguel Ángel
López, és que el nou Pla General estigui
aprovat en dos anys.

Bon seguiment dels actes
de commemoració
del Dia de la Dona
Els diferents actes organitzats per la regidoria
de Polítiques d'Igualtat, l'Associació de Dones
La Fita i les Puntàires de Cubelles, per a
commemorar els actes del Dia Internacional
de la Dona Treballadora, van tenir un excel·lent
seguiment.

El PSC reedita la seva condició de força
més votada a Cubelles en les generals
Els socialistes obtenen gairebé la meitat dels vots (49,46%), seguits
del PP (20,26%), CiU (15,61%), ERC (5,06%) i ICV (5,02%)
El PSC va revalidar la seva condició de força
més votada a Cubelles, en les eleccions
general celebrades el 9 de març. Els socialistes
van aconseguir el 49,46% dels sufragis
emesos, gairebé un 10% més dels del 2004.
Amb una participació de 6.616 electors
(68,72%), al 2004 va ser el 72,33%, el PSC
va guanyar en totes les seccions i meses, i
va aconseguir 3.264 vots.
La segona força més votada a nivell local va
ser el PP (1.337; 20,26%), que va fer uns
resultats molt similars als aconseguits fa
quatre anys (20,32%). CiU es manté com la
tercera força al municipi amb 1.030 vots
(15,61%), i al 2004 va obtenir el 18,02%.
Qui ha perdut pes a nivell municipal és ERC,
que tot i mantenir la quarta posició, veu
retallada la seva representació del 13,01%
del 2004 al 5,06% que representen els 334
vots obtinguts el 9 de març. Qui es manté en
els seus números és ICV, que obté 331 vots
(5,02%), lleugerament per sota del 5,68%
de fa quatre anys.
A nivell general, el PSC és el vencedor de les
eleccions i obté 169 escons (43,64%), cinc
més dels que tenia. Li segueix el PP (40,11%)
que obté 154 escons, i augmenta sis. CiU es
manté a la tercera posició, i tindrà 10 escons,

gràcies al seu 3,05% de representació, a
l'espera que es resolgui un escó en disputa
amb el PP.
Els nacionalistes bascos dEAJ-PNV, perden
un representant i es queden amb 6 (1,20%),
mentre que ERC perd cinc dels vuit que tenia
(1,17%). Igualment IU-ICV-EUiA perd tres
dels cinc escons (3,80%); el BNG manté dos
(0,82%); Coalició Canària perd un dels tres
que tenia (0,65%), Nafarroba Bai i UPyD
tindran un representant.

Eleccions al Senat
Pel que fa a les eleccions al Senat, i malgrat
el complex recompte de vots, la participació
va ser lleugerament inferior a la registrada al
Congrés (67,65%). Els representants de la
coalició de lEntesa Catalana de Progrés (PSC,
ERC i ICV) van obtenir el major número de
vots, seguits dels del PP i CiU, com a més
majoritaris.
A nivell estatal, el PP manté la seva majoria
a la cambra alta, amb 101 senadors i
senadores. El segueixen el PSC (89) i lEntesa
Catalana de Progrés (12), CiU (4) i EAJ-PNV
(2).

Els actes es van iniciar l'1 de març amb
l'exposició de treballs de les Puntàires de
Cubelles. El 8 de març es va lliurar el Premi
a una dona de Cubelles, que anualment atorga
l'associació la Fita, i el seu tradicional sopar.
Precisament, l'àrea de dedicada a la dona,
va organitzar un dels actes més significatius,
el concert comentat Veu de dona. Tot i que
l'assistència no va ser massiva, el públic que
es va apropar al Cinema Mediterrani va gaudir
de la interpretació de temes de la cultura
popular catalana, dedicats al món femení.
D'aquesta manera es feia un repàs a l'evolució
de la dona en el cançoner popular, amb temes
com La filadora, la Dama d'Aragó o el Noi de
la Mare. L'Alcaldessa de Cubelles, Maria
Lluïsa Romero, va llegir el manifest unitari
de la jornada.
Els actes van acabar el 9 de març, amb el
manifest de la Fita, al peu d'aquest
monument.

Gràfic dels resultats electorals

25

26

TRANSPORT URBÀ
HORARIS TRANSPORT URBÀ DE CUBELLES
VELÁZQUEZ / DALÍ - INICI -

1

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

15,00

16,00

17,00

VELÁZQUEZ / ROSALES

2

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

15,00

16,00

17,00

GOYA Nº 41

3

7,01

8,01

9,01

10,01

11,01

12,01

13,01

15,01

16,01

17,01

GOYA / TÀPIAS

3

7,01

8,01

9,01

10,01

11,01

12,01

13,01

15,01

16,01

17,01

7,02

8,02

9,02

10,02

11,02

12,02

13,02

15,02

16,02

17,02

GOYA / VELÁZQUEZ
DÀLIA (HOSTAL)

4

7,04

8,04

9,04

10,04

11,04

12,04

13,04

15,04

16,04

17,04

DÀLIA - GERANI (FONT)

5

7,05

8,05

9,05

10,05

11,05

12,05

13,05

15,05

16,05

17,05

CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU

6

7,05

8,05

9,05

10,05

11,05

12,05

13,05

15,05

16,05

17,05

CORRAL D'EN CONA (BAR)

7

7,07

8,07

9,07

10,07

11,07

12,07

13,07

15,07

16,07

17,07

CEMENTERI

8

7,09

8,09

9,09

10,09

11,09

12,09

13,09

15,09

16,09

17,09

PL. MERCAT

9

7,10

8,10

9,10

10,10

11,10

12,10

13,10

15,10

16,10

17,10

7,12

8,12

9,12

10,12

11,12

12,12

13,12

15,12

16,12

17,12

RAVAL TORRENT (CAP)
PONT RENFE

10

7,14

8,14

9,14

10,14

11,14

12,14

13,14

15,14

16,14

17,14

JARDINS GAUDI - FFCC

11

7,15

8,15

9,15

10,15

11,15

12,15

13,15

15,15

16,15

17,15

PASSEIG FLUVIAL / 11 SETEMBRE

20

7,16

8,16

9,16

10,16

11,16

12,16

13,16

15,16

16,16

17,16

PASSEIG FLUVIAL / LLEVANT

21

7,16

8,16

9,16

10,16

11,16

12,16

13,16

15,16

16,16

17,16

PL. DEL MAR

22

7,17

8,17

9,17

10,17

11,17

12,17

13,17

15,17

16,17

17,17

MALLORCA - BRUC Nº 7

23

7,18

8,18

9,18

10,18

11,18

12,18

13,18

15,18

16,18

17,18

11 DE SETEMBRE / RENFE MAR

25

7,19

8,19

9,19

10,19

11,19

12,19

13,19

15,19

16,19

17,19

PLA SANT PERE

32

7,20

8,20

9,20

10,20

11,20

12,20

13,20

15,20

16,20

17,20

POMPEU FABRA

33

7,21

8,21

9,21

10,21

11,21

12,21

13,21

15,21

16,21

17,21

POMPEU FABRA

34

7,21

8,21

9,21

10,21

11,21

12,21

13,21

15,21

16,21

17,21

PAU CLARIS

29

7,22

8,22

9,22

10,22

11,22

12,22

13,22

15,22

16,22

17,22

LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)

28

7,23

8,23

9,23

10,23

11,23

12,23

13,23

15,23

16,23

17,23

LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)

27

7,24

8,24

9,24

10,24

11,24

12,24

13,24

15,24

16,24

17,24

LATERAL C-31 - INICI -

26

6,30

7,30

8,30

9,30

10,30

11,30

12,30

13,30

15,30

16,30

17,30

LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)

27

6,30

7,30

8,30

9,30

10,30

11,30

12,30

15,30

16,30

LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)

28

6,32

7,32

8,32

9,32

10,32

11,32

12,32

15,32

16,32

PAU CLARIS

29

6,34

7,34

8,34

9,34

10,34

11,34

12,34

15,34

16,34

JAUME I

30

6,35

7,35

8,35

9,35

10,35

11,35

12,35

15,35

16,35

JAUME I

35

6,37

7,37

8,37

9,37

10,37

11,37

12,37

15,37

16,37

PLA SANT PERE

32

6,38

7,38

8,38

9,38

10,38

11,38

12,38

15,38

16,38

JARDINS GAUDI - FFCC

11

6,40

7,40

8,40

9,40

10,40

11,40

12,40

14,40

15,40

16,40

PASSEIG BARDAJÍ - AV. CATALUNYA

12

6,41

7,41

8,41

9,41

10,41

11,41

12,41

14,41

15,41

16,41

ÀNGEL GUIMERÀ (PL. DE LA FONT)

13

6,42

7,42

8,42

9,42

10,42

11,42

12,42

14,42

15,42

16,42

PASSEIG VILANOVA - ROCACRESPA

14

6,44

7,44

8,44

9,44

10,44

11,44

12,44

14,44

15,44

16,44

PASSEIG VILANOVA (ESCOLA)

15

6,45

7,45

8,45

9,45

10,45

11,45

12,45

14,45

15,45

16,45

PL. OVIDI MONTLLOR

16

6,46

7,46

8,46

9,46

10,46

11,46

12,46

14,46

15,46

16,46

CORRAL D'EN CONA (BAR)

7

6,48

7,48

8,48

9,48

10,48

11,48

12,48

14,48

15,48

16,48

CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU

6

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

12,50

14,50

15,50

16,50

FONT MAS TRADER

17

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

12,50

14,50

15,50

16,50

LLIRI - MIMOSA

18

6,51

7,51

8,51

9,51

10,51

11,51

12,51

14,51

15,51

16,51

6,52

7,52

8,52

9,52

10,52

11,52

12,52

14,52

15,52

16,52

CAMÈLIA Nº 38
GOYA - VELÁZQUEZ

19

6,53

7,53

8,53

9,53

10,53

11,53

12,53

14,53

15,53

16,53

GOYA - TÀPIAS

3

6,54

7,54

8,54

9,54

10,54

11,54

12,54

14,54

15,54

16,54

6,55

7,55

8,55

9,55

10,55

11,55

12,55

14,55

15,55

16,55

GOYA Nº 41
VELÁZQUEZ - ROSALES

2

6,56

7,56

8,56

9,56

10,56

11,56

12,56

14,56

15,56

16,56

VELÁZQUEZ / DALÍ - FINAL -

1

6,57

7,57

8,57

9,57

10,57

11,57

12,57

14,57

15,57

16,57

A

A

A

A

A/B

A/B

A/B

A/B

A

A/B

Parades A - Dilluns a divendres feiners

27
29

B - Dissabtes feiners i divendres festius

A/B

