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La Junta de Govern Local ha 
aprovat definitivament l’adju-
dicació del contracte d’obres 
de les dues primeres fases 
del projecte d’adequació pai-
satgística i ambiental del riu 
Foix, entre la C-31 i la via del 
ferrocarril. Entre la gairebé 
trentena d’empreses que es 
presentaven a la licitació, la 
mesa de contractació va pro-
posar l’adjudicació a l’empre-
sa Panasfalto Eiffage Infraes-
tructuras S.A., per un import 
total de 579.685,54€. El 
contracte s’adjudica amb un 
estalvi per a les arques muni-
cipals de més de 400.000,00 
€, prop del 40% del preu de 
sortida (982.517,86€). 

L’objecte principal d’aques-
tes dues primeres fases és 
actuar i renaturalitzar l’àmbit 
comprés entre la C-31 i la de-
limitació de la zona marítimo-
terrestre, situada més al sud 
del nou pont, àmbit on fins 
a la data no s’havia realitzat 
cap actuació, tret d’aquesta 
infraestructura. Es suprimirà 

una solera de formigó, enca-
ra existent quan l’any 1994 va 
caure el pont de la carretera, 
i s’arranjarà el marge de po-
nent d’aquest àmbit, creant 
un circuit per a vianants i 
bicis. També se suprimirà la 
passera de formigó, actual-
ment ubicada per sota de la 
línia del ferrocarril, actuació 
demanada de fa temps pels 
grups ecologistes i per l’ACA.

Preservació mediambiental

El projecte neix de la neces-
sitat d’establir totes aquelles 
mesures en relació a la pre-
servació dels valors mediam-
bientals i ecològics de la de-
sembocadura i de l’ordenació 
dels usos i activitats que es 
puguin permetre a la llera i 
els  seus marges. El desen-
volupament urbanístic de les 
dues lleres del riu ha fet que 
aquest hagi deixat de ser la 
frontera natural del terme 
municipal, per convertir-se 
en un gran espai públic d’in-
terelació ciutadana. La pro-
posta es basa en la prioritat 

ambiental de connexió entre 
els espais protegits i la Xarxa 
Natura 2000 i en la possibili-
tat que sigui aquest tram del 
riu Foix el que contribueixi a 
establir vincles ecològics en-
tre els sistemes forestals in-
teriors amb el sistema litoral 
i el mar.

Adequació paisagística

L’espai té la particularitat 
de tenir un sèrie d’hàbitats 
d’interès comunitari en un 
context clarament urbà. Per 
això, el projecte fa un èmfasi 
especial en mantenir i millo-
rar ambientalment l’espai, així 
com també assumir un cert 
nivell d’intervenció que per-
meti gestionar l’ús públic, el 
qual es basa principalment en 
utilitzar l’espai com una zona 
de passeig. L’adequació pai-
satgística i ambiental del riu 
Foix, entre la desembocadura 
i la C-31, contempla també la 
recuperació de la vegetació 
autòctona, plantant espècies 
pròpies de la zona que es po-
den anar solapant en funció 

de la diversitat de sòls, dispo-
nibilitat hídrica i gradient de 
salinitat existent. Des de co-
munitats de platja, duna i re-
raduna, a primera línia de mar, 
a les comunitats de canyissar 
i jonqueres prop de la llacuna 
de la desembocadura, fins a 
l’herbassar de gram d’aigua, 
comunitats arbustives, arbres 
i altra vegetació de ribera, es 
recuperarà l’hàbitat.

Finalment, el document con-
templa l’adequació dels ac-
cessos, els recorreguts, els 
murets de protecció i el mo-
biliari urbà, la millora de la 
il·luminació, l’anivellament i 
recuperació de marges, l’eli-
minació de la passarel·la de 
formigó i la neteja de tota la 
zona. El projecte té els infor-
mes favorables de l’Àrea de 
Medi Natural de la conselleria 
de Medi Ambient i del depar-
tament de Política Territorial 
de la Generalitat, de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) i de 
l’Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (ADIF). 

Adjudicades les obres 
de la llera del Foix
El pla pretén combinar els usos lúdics amb la protecció mediambiental

El riu Foix a l’altura del passeig de la Riera
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La regidoria d’Urbanisme ha 
iniciat els tràmits per licitar la 
primera fase de les obres de 
rehabilitació del nucli antic, 
tota vegada que el Ple no ha 
aprovat el finançament per 
poder adjudicar l’obra en la 
seva totalitat. Aquesta prime-
ra fase disposa del finança-
ment suficient a través d’un 
crèdit preferent i una subven-
ció del PUOSC.

El projecte es va dividir en fa-
ses per garantir el seu finan-
çament, si bé l’executiu local 
tenia la intenció d’adjudicar-
lo tot de cop “per aconseguir 
una millor oferta”, tal i com 
explicava el regidor de l’àrea 
de Serveis Territorials, Pla-
nejament i Ciutat Sostenible, 
Miguel Ángel López. El cost 
total de les obres és de gai-

rebé 1,9 milions d’euros. En 
roda de premsa, el titular de 
l’àrea urbanística va anunciar 
que “començarem a treballar 
en la fase per a la que tenim 
finançament”.

La primera fase afecta el tram 
dels carrers Àngel Guimerà i 
Sant Antoni, fins al carrer de 
la Creu. La voluntat municipal 
és endegar les obres el més 
aviat possible “per tractar de 
tenir-les enllestides abans de 
la propera Setmana Santa”. 
D’aquesta manera s’afectaria 
en menor mesura als veïns i 
comerciants de la zona, amb 
qui “es parlarà, perquè cone-
guin el projecte i per demanar-
los comprensió en les afecta-
cions que tindran les obres en 
la convivència diària”.

L’Ajuntament licitarà la
rehabilitació del nucli antic

L’Espai Jove ja ha enllestit  el 
nou programa d’activitats. Ta-
llers de hip-hop, graffitis i tèc-
niques i llenguatge fotogràfic, 
i s’incorpora un nou taller de 
salsa-merengue. L’Espai Jove 
també organitza un taller de 
teatre, en col·laboració amb 
les regidories de Cultura i En-
senyament, que tindrà lloc a 

l’institut Cubelles. Als insti-
tuts ja s’han iniciat les activi-
tats extraescolars que comp-
ten amb la col·laboració de 
l’Espai Jove. L’AMPA de l’IES 
Cubelles organitza cursos de 
tècniques d’estudi, bàdmin-
ton i futbol sala, mentre que 
l’IES Les Vinyes ofereix vòlei 
femení.

Nous tallers a
l’Espai Jove

L’Àrea de Qualitat de Vida i 
Serveis a les Persones enge-
ga una nova edició, la terce-
ra, del concurs de monòlegs 
i relats breus de terror. El 
certamen, que accepta par-
ticipants a partir de 14 anys 
i obres escrites en català o 
castellà, està dotat amb un 
primer premi de 200€, un se-

gon premi de 120€ i un tercer 
premi de 80€.

Els guanyadors es donaran a 
conèixer el l’acte que, com en 
les darreres edicions, s’ha fet 
al cinema Mediterrani la nit de 
difunts, el 29 d’octubre. En 
aquest acte es premiarà als 
guanyadors i es farà la lectura 
de les obres guardonades.

3r concurs de  
relats de terror

El carrer Jacint Verdaguer remodelat
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Nou vehicle per a 
la Policia Local
La Policia Local de Cubelles 
ja compta amb un vehicle 
tot terreny 4x4 que farà més 
accessible el servei policial a 
les urbanitzacions i podrà do-
nar un servei a la ciutadania 
amb major eficàcia.

Amb aquesta nova adquisi-
ció, el parc mòbil del cos po-
licial queda integrat per dos 
turismes, un 4x4, una motoci-
cleta, dues scooter, una grua 
i quatre bicicletes que donen 
servei de proximitat els me-
sos d’estiu amb patrulles al 

llarg de la façana marítima.

D’altra banda, la Policia Local 
va dur a terme la segona quin-
zena de setembre una campa-
nya de control d’elements de 
seguretat passiva com l’ús del 
casc, el cinturó de seguretat 
-tant del conductor com dels 
acompanyants-, així com dels 
dispositius de retenció infantil. 
Es van sancionar 22 conductors 
per no dur el cinturó lligat i 6 
acompanyants.En el cas dels 
sistemes de subjecció d’infants, 
van multar-se a sis usuaris.

El Govern de Cubelles s’ha 
compromès a tirar endavant 
amb allò que proposi el Pla 
d’accessibilitat. El compromís 
el va fer el regidor de l’Àrea 
de Territori, Habitatge i Ciu-
tat Sostenible, Miguel Ángel 
López, en la presentació del 
procés de redacció del pla 
d’accessibilitat, que també ha 

volgut aclarir que “es tracta 
d’una eina d’ús generalitzat 
perquè tothom, tard o d’hora, 
té o tindrà la mobilitat redu-
ïda”, ja sigui amb un cotxet 
o amb una cadira de rodes. 
En l’acte, una arquitecte de 
la Diputació de Barcelona i 
un tècnic de l’empresa Cine-
si (que redactarà el projecte) 

van explicar com s’elaborarà 
el pla que ha de detectar tots 
els entrebancs i barreres ar-
quitectòniques i comunicati-
ves que hi ha en la via i els 
edificis públics del municipi.

Miguel Ángel López va afir-
mar en la presentació del Pla 
d’Accessibilitat el compromís 

del Govern a executar el Pla. 
El total d’actuacions que re-
presentaria fer completament 
accessible el municipi però, 
és molt elevat i, per tant, és 
difícil que es pugui finançar 
sencer. Tot i així, el pla ha de 
donar eines per actuar sobre 
les barreres més prioritàries.

La Junta de Govern Local 
ha encarregat a l’empre-
sa T&Associats les tasques 
d’elaboració, revisió i implan-
tació de plans de protecció 
civil al municipi, amb un cost 
de 9.735€. Cubelles, per les 
seves característiques turís-
tiques, necessita estar dotat 
d’aquesta eina de planificació 
que ajuda a conèixer i valorar 
els riscos existents al terme 
municipal, minimitzar-los en 
cas que es donin i, alhora, 
permeten establir uns proto-
cols d’actuació quan es pro-

dueix una situació d’emer-
gència.

Amb aquest pilar es pretén 
donar inici d’una forma ben 
assentada a la creació d’altres 
plans de protecció específics, 
segons el risc, per organitzar, 
planificar i millorar els recur-
sos humans i materials neces-
saris per a la prevenció dels 
riscos i de situacions d’emer-
gència a la vila, com ara el de 
pla de risc d’incendi forestal, 
el d’inundacions, el sísmic o 
el de contaminació marina.

Encarregat el Pla 
de Protecció Civil

Presentat el Pla
d’Accessibilitat

Presentació del Pla al cinema Mediterani
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La regidoria de Medi Ambi-
ent ha encetat una campa-
nya informativa perquè els 
propietaris de pins realitzin 
el tractament periòdic contra 
la processionària, que ataca 
totes les espècies de pins i 
cedres.

El naixement de les papa-
llones s’inicia a la segona 
quinzena de juny als llocs 
freds i a la segona de juliol 
als càlids i finalitza a finals 
de setembre. En un termini 
de tres dies efectuen les pos-
tes de les quals neixen les 
erugues al cap d’unes cinc 
setmanes. La processionària 
causa en els arbres una sè-
rie de símptomes i danys. Al 
començament de l’atac s’ob-
serven plomalls d’agulles mig 
menjades i seques i després 
fortes defoliacions i presència 
de nius hivernals. Als arbres 

adults provoquen minva de 
creixement, debilitat i pre-
disposició a l’atac d’insectes 
perforadors. En zones urba-
nitzades o freqüentades per 
l’home, provoquen efecte an-
tiestètic dels arbres i elevada 
perillositat dels pèls urticants 
de les erugues que afecten 
especialment als ulls i a les 
persones al·lèrgiques.

Més informació al Departa-
ment d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Social (www.gen-
cat.cat) sobre la plaga i les 
empreses de tractament ofi-
cialment autoritzades. Davant 
de qualsevol dubte podeu 
consultar el Servei de Sanitat 
Vegetal, Serveis Centrals de 
Barcelona (933046700) i la 
Secció Territorial de Barcelo-
na (934092090).

L’Ajuntament de Cubelles i el 
Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CPNL) han en-
gegat de nou des de principis 
de mes els cursos de català. 
S’oferten dos cursos, amdós 
de 45 hores, el de Nivell B2 i 
l’I2. El curs de Nivell B2 és un 
curs de nivell bàsic adreçat a 
persones no catalanoparlants 
per a resoldre en català les 
necessitats fonamentals de la 
vida quotidiana al qual s’hi 
han inscrit 19 persones. 

D’altra banda, el curs de Ni-
vell I2 correspon a un nivell 
intermedi que s’adreça a per-
sones que dominen en gran 
part la llengua oral i tenen 
per objectiu aprendre a ex-
pressar-se per escrit i oral-
ment i en diferents registres, 
de manera prou precisa, flui-

da i correcta al que s’hi han 
inscrit 20 persones. 

D’altra banda, a finals de se-
tembre va finalitzar el perí-
ode de preinscripció al curs 
de preparació per a la prova 
d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà (CFGM). 9 perso-
nes preinscrites van acreditar 
els coneixement de català i 
castellà per cursar-lo i van co-
mençar les classes el passat 
4 d’octubre. Malgrat això, les 
matriculacions es mantenen 
obertes fins a finals d’any. El 
curs preparatiu per a la prova 
d’accés a CFGM finalment es 
duu a terme al Centre Soci-
al enlloc de a l’IES Cubelles, 
com s’havia anunciat en un 
primer moment.

Campanya de 
prevenció als pins

Cursos de català 
del CPNL

El passat 21 de setembre van 
reprendre’s les obres de l’ska-
tepark un cop formalitzat el 
canvi d’empresa constructora, 
qua passa a ser Celso Portela 
Construcciones SL. El pressu-
post del nou contracte són 

111.895,11€ (+IVA) i de l’obra 
sencera 114.027,07€ (+IVA). 
La diferència d’imports rau en 
què una part ja l’havia execu-
tat l’altre empresa. Es preveu 
que l’obra estigui enllestida 
abans d’acabar l’any, requi-

sit marcat pel govern Central 
ja que es tracta d’un projec-
te que forma part del FEOSL 
(Fons Estatal d’Ocupació per 
a la Sostenibilitat Local).

El Cubeskate és un espai a 
l’aire lliure emplaçat al Parc 

del Prat de Cubelles destinat a 
l’activitat esportiva i artística 
per a la gent jove. S’hi podrà 
practicar l’ús de l’skate, rollers 
i bicicletes amb zones de ram-
pes i salts, i la pràctica de gra-
fits en un espai reservat.

Es reprenen les obres 
del ‘Cubeskate’

Skatepark Cubeskate
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L’edició d’enguany de la Fes-
ta de la Verema de Cubelles 
va comptar amb una bona 
afluència de públic en els ac-
tes més tradicionals, l’elecció 
de les pubilles, l’entrega dels 
Pàmpols de Plata i la troba-
da de col·leccionistes de pla-
ques de cava.

La XVIII edició de la Festa de 
la Verema va concloure la nit 
de la Diada Nacional, l’11 de 
setembre. Un total d’onze ex-

positors van ser presents els 
dos dies oferint degustacions 
gastronòmiques, vins i caves 
i postres. Els actes van estar 
amenitzats per activitats com 
les curses de tonells, l’exposi-
ció d’eines de boter, l’exhibi-
ció d’esport rural i l’actuació 
dels Falcons de Vilanova i la 
Geltrú, entre d’altres. També 
van tenir lloc els actes més 
tradicionals com la inaugura-
ció a càrrec del Secretari Gene-

ral d’Universitats, Innovació i 
Empresa, Enric Aloy; l’elecció 
de les pubilles, l’entrega dels 
premis Pàmpols de plata i la 
trobada de col·leccionistes de 
plaques de cava, que arriba-
va a la 10a edició.

Judit López Camuñas i Cristi-
na Porlan Soto són les noves 
Pubilles infantil i adulta, res-
pectivament. Ona Corbero Zu-
rita i Anna Martínez Delgado 
són la primera i segona dama 

en categoria infantil,  mentre 
que en categoria adult, la pri-
mera dama d’honor és Mont-
se Medina Binimelis. D’altra 
banda, els Pàmpols de plata 
d’aquest any han recaigut en 
Maria Camps Vendrell, de 91 
anys, que va seguir la tradició 
dels seus pares; i Francisco 
Bertran Oliva, de 82 anys, fill 
de la Masia Mas Peirot, que 
ha treballat en el món de la 
pagesia durant 11 anys.

Judit López i Cristina 
Porla, Noves Pubilles
Les guanyadores van donar-se a conèixer en la XXIII Festa de la Verema

Judit López Cristina Porla
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Ple ordinari de 19 de juliol de 
2010 

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.

Decrets d’Alcaldia del 528/2010 
al 645/2010. 

Temes de personal.
Modificació de la constitució i rè-
gim de funcionament dels grups 
polítics municipals.

APROVATS

Acta del Ple de 21 de juny de 
2010.

Modificació de l’acord de desig-
nació del representant municipal 
en el Consorci dels Colls Miral-
peix - Costa del Garraf. S’aprova 
amb els 5 vots favorables (4 del 
PSC i 1 d’ERC) i 12 abstencions 
(3 d’ICV, 4 de CiU, 2 del PPC, 1 
d’ICb, 1 d’EC-FIC i 1 del RNA).

Ratificació del Decret d’Alcal-
dia 437/2010 pel qual s’aprova 
l’adhesió a l’acord relatiu a la 

contractació de persones atura-
des inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc dels plans 
d’ocupació locals subscrits per la 
FCM, ACM, UGT i CCOO. Aprovat 
per unanimitat.

Modificació puntual de l’orde-
nança municipal de circulació. 
S’APROVA AMB EL VOT DE QUA-
LITAT DE LA Presidència després 
d’empatar en les votacions amb 
6 vots favorables (4 PSC,  1 ERC 
i 1 RNA), 6 vots en contra (4 CiU 
i 2 PPC) i 5 abstencions (3 ICV, 1 
ICb i 1 EC-FIC).

Aprovació inicial de l’Ordenança 
Municipal reguladora del lliure 
accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici en l’àmbit terri-
torial de Cubelles. S’aprova per 
unanimitat.

Derogació de l’Ordanança Fiscal 
nº27, reguladora de la taxa per 
assistència i estada en llars d’in-
fants municipals. S’aprova amb 
els 12 vots favorables (4 PSC, 
4 CiU, 1 ERC, 1 ICb, 1 EC-FIC i 1 
RNA) i les 5 abstencions (3 ICV 

i 2 PPC).

Pla d’Igualtat elaborat conjunta-
ment entre l’Oficina de Promoció 
de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home de la Diputació de Barce-
lona i l’Ajuntament de Cubelles. 
S’aprova per unanimitat.

Designació de les dues festes lo-
cals per a l’any 2011. S’aprova 
per unanimitat.

Inadmissió a tràmit del recurs 
de reposició referent al pressu-
post general de la corporació 
per l’exercici de 2010. S’aprova 
la urgència amb 7 vots a favor 
(4 PSC, 1 ERC, 1 ICb i 1 RNA) I 
10 abstencions ( 3 ICV, 4 Ciu, 2 
PPC, 1 EC-FIC).  S’aprova amb 7 
vots a favor (4 PSC, 1 ERC i 2 
PPC) i 10 abstencions (3 ICV, 4 
CiU, 1 ICb, 1 EC-FIC i 1 RNA).

MOCIONS

Moció entrada per urgència i 
presentada pels grups del PSC, 
ICV, CiU, ICb i EC-FIC, de suport a 
l’Estatut de Catalunya. S’aprova 

la urgència amb 14 vots favora-
bles (3 ICV, 4 PSC, 4 CiU, 1 ICb, 
1 EC-FIC i 1 RNA) i 3 abstencions 
(1 ERC i 2 PPC). No s’aprova l’es-
mena d’ERC per 12 vots en con-
tra ( 4 PSC, 3 ICV, 1 CiU, 2 PPC, 
1 ICb i 1 RNA), 2 abstencions ( 1 
EC-FIC i 1 CiU) i 3 vots favorables 
(1 ERC, 2 CiU). S’aprova la moció 
amb 14 vots favorables (3 ICV, 
4 PSC, 4 CiU, 1 ICb, 1 EC-FIC i 1 
RNA), 2 vots en contra (2 PPC) i 
1 abstenció (1 ERC).

Moció entrada per urgència pre-
sentada pels grups d’ICV, CiU, 
PPC, ICb i EC-FIC, de recupera-
ció de competències de la JGL al 
Ple de l’Ajuntament de Cubelles. 
S’aprova la urgència amb 11 vots 
a favor (3 ICV, 4 CiU, 2 PPC, 1 ICb 
i 1 EC-FIC), 5 abstencions (3 PSC, 
1 ERC, 1 RNA) i 1 vot en contra (1 
PSC). S’aprova la moció amb 12 
vots favorables (3 ICV, 4 CiU, 2 
PPC, 1 ICb, 1 EC-FIC i 1 RNA) i 5 
abstencions (4 PSC i 1 ERC).

Plens	municipals

Acords	Junta	de	Govern	Local
Junta de Govern Ordinària del 
14/07/10

DONAR COMPTE

Decret d’Alcaldia 618/2010.
Decret d’Alcaldia 628/2010.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària del 
25/05/10.

Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 11/06/10.

Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 18/06/10.

Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 2/07/10.

Bases que han de regir el pro-
cés selectiu per a la creació 
amb d’una borsa de treball de 
personal laboral no permanent 
en la categoria de tècnic mitjà 
al departament de Dinamització 
Econòmica i la convocatòria per 
a cobrir amb caràcter temporal, 
mitjançant concurs  de les pla-
ces de tècnic mitjà que puguin 
sorgir dintre d’un període màxim 
de dos anys. 

Contracte menor de subminis-
trament amb l’empresa BC Sis-
temas de Comunicacion S.L, 
per l’adquisició de 9 antenes 
de comunicació Wireless per a 
la interconnexió dels edificis de 
l’Ajuntament per un import total 
de 11.269,00€.

Contracte menor de serveis amb 
l’empresa PLANA FÀBREGA SE-
RINSEG S.L. per la instal·lació 
d’una alarma d’intrusió a l’Es-
cola Charlie Rivel per un import 
total de 3.257,91€.

Adjudicació definitiva de la con-

cessió administrativa del servei 
públic d’enllumenat del municipi 
de Cubelles, a favor de l’empresa 
Sociedad Española de Construc-
ciones Eléctricas, S.A. (SECE),  
per import de 882.608,84€ IVA 
exclòs. 

Adjudicació definitiva del con-
tracte d’obres per l’execució del 
projecte d’adequació paisatgísti-
ca i ambiental del riu Foix entre 
el mar i la C-31 de la desembo-
cadura del riu Foix 1a i 2a fase, 
a favor de l’empresa Panasfalto 
Eiffage Infraestructuras S.A. per 
import total de 579.685,54€.

Preus públics proposats per la 
Regidora de de l’Àrea de Qualitat 
de Vida i Serveis a les Persones 
inclosos a l’annex de l’Ordenan-
ça Fiscal nº28.

Contracte menor de serveis amb 
l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRI-
CAS S.A. (SECE) per la instal·lació 
de 8 projectors en les columnes 
existents de la pista poliesporti-
va de l’Escola Charlie Rivel per 
un import total de 7.729,51€.

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa ENDESA DISTRIBUCI-
ÓN ELÉCTRICA S.L.  per les obres 
i instal·lacions necessàries per 
la unificació de comptadors de 
subministrament elèctric amb 
una potència prevista de 55 kw 
per l’Escola Charlie Rivel per un 
import total de 10.971,98 €.

Contracte menor de serveis amb 
l’empresa TENDALS I ENTAPIS-
SATS CARDADOR S.L. per la 
instal·lació d’un tendal al pati 
inferior de l’Escola Charlie Rivel 
per un import total de 8.991,60 
€.

Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball de les obres consistents 
en la instal·lació d’un ascensor a 
l’edifici dels Serveis Tècnics Mu-
nicipals .

Atorgament al CLUB BÀSQUET 
CUBELLES d´una subvenció per 
import de 11.280,29€  salvant el 
reparament.

Atorgament al CLUB TENNIS CU-
BELLES d’una subvenció per im-
port de 3.739,79€.

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa INSTAL·LACIONS RE-
QUEJO S.L per a l’adequació de 
les instal·lacions elèctriques en 
baixa tensió de l’escola Char-
lie Rivel per un import total de 
58.756,97€.

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa PIDEBALL S.L. per les 
obres de reparació de la coberta 
del pavelló gran del CEIP Char-
lie Rivel per un import total de 
8.400,72€.

Requerir a l’ABPC que reintegri 
la quantitat total de 2.571,80€ a 
l’Ajuntament de Cubelles, donat 
que l’import justificat és inferior 
al definitivament pagat. 

Disposar la despesa de 120€ i re-
conèixer l’obligació de pagament 
de les dues beques sol·licitades, 
que corresponen a JCH i a MMP.

Signatura de l’acord de col-
laboració entre l’Ajuntament de 
Cubelles i l’Institut Cubelles per 
la cessió de les instal·lacions es-
portives de l’institut el juliol de 
2010.

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa OBRAS Y REHABILI-
TACIONES GRUMAN S.L. per les 
obres i reformes necessàries junt 

amb els informes tècnics precep-
tius per la legalització i adequa-
ció a la normativa vigent de la 
instal·lació elèctrica dels edificis 
municipals per un import total 
de 49.797,89€.

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa Sorea S.A. per les 
obres d’extensió d’onze metres 
de canonada per l’escomesa d’ai-
gua contra incendis i sanitària 
per la nova escola Mar i Cel per 
un import total de 3.954,20€.

Conveni de col·laboració per a 
l’any 2010 entre el Departament 
de Treball, mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i l’Ajun-
tament de Cubelles per al desen-
volupament d’un pla extraordi-
nari d’ocupació local en el marc 
del Projecte Impuls-Treball.

Correcció del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i del 
Plec de Prescripcions Tècniques 
que han de regir l’adjudicació 
mitjançant procediment obert, 
tramitació urgent, del contrac-
te de serveis pel manteniment 
d’una part dels parcs i jardins 
del municipi de Cubelles (zona 
B).

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa Enrique Dastis Alonso 
per les obres de millora de pa-
viments i tancaments de l’espai 
comprès per l’accés i la sala de 
calderes situada sota el pavelló 
de l’escola Charlie Rivel. Per un 
import total de 8.791,00€.

Contracte menor de serveis amb 
l’empresa Interclima Penedès 
S.L. per la instal·lació d’una cal-
dera de 65 kw per al pavelló de 
l’escola Charlie Rivel per import 
total de 15.501,94€.
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Junta de Govern Extraordinà-
ria i urgent del 26/07/10

DONAR COMPTE

Agraïment a la Policia Local pels 
serveis prestats en accident de 
trànsit.

Decrets d’Alcaldia 630/2010 – 
631/2010 – 680/2010 – 684/2010.  

Sentència 225/2010 de 29 de 
juny.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària del 
14/07/10.

Contracte menor de subministra-
ment amb l’empresa PIROTÈCNIA 
IGUAL S.A. pel subministrament 
de material pirotècnic per al cor-
refoc de la Festa Major Petita i la 
Cercavila de la Festa Major 2010 
per import total de 7.447,69€.

Despesa de 13.700,00€ en con-
cepte de subvenció a l’ABPC. 

Adjudicació provisional del con-
tracte de serveis de mediació 
ciutadana de l’OPIC a favor de 
l’empresa Gestión Integral del 
Conflicto S.L. per import total de 
47.200,00€. 

Contracte menor de serveis amb 
l’empresa URCOTEX INMOBILIA-
RIA S.L.U. per la neteja de nous 
grafitis situats a la porta de la 
façana del castell per import to-

tal de 3.478,61€.

Contracte menor de serveis amb 
el Sr. DAVID TISAIRE BERGA 
(T&ASSOCIATS) per l’elaboració, 
revisió i implantació de plans 
de protecció civil al municipi de 
Cubelles per un import total de 
9.735,00€.

Calendari escolar per al curs 
2010 – 2011 únic per a les dues 
llars d’infants municipals.

Junta de Govern Ordinària de 
l’11/08/10

DONAR COMPTE

Interlocutòria judicial del recurs 
340/2009-D.

Sentència 186/2010 de 21 de 
maig.

Decret d’Alcaldia 690/2010 - 
699/2010 -726/2010 - 731/2010 
- 740/2010.  

APROVATS

Acta de la sessió extraordinària i 
urgent del 26/07/10.

Pròrroga del conveni de col-
laboració establert entre l’Ajun-
tament de Cubelles i la Diputació 
de Barcelona pel desenvolupa-
ment del programa de suport als 
ajuntaments per a l’impuls de 
serveis de mediació ciutadana i 
la subvenció de 6.000€.

Pròrroga del contracte de rèn-
ting del vehicle adscrit a la Po-
licia Local de Cubelles, entre els 
mesos de març a l’agost, salvant 
l’objecció plantejada a l’informe 
negatiu conjunt de Secretaria-
Intervenció núm. 8/10 de data 29 
de juliol de 2010.

Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cubelles i l’Ins-
titut d’Estudis Penedesencs amb 
l’objectiu d’impulsar  l’activitat 
cultural de Cubelles i en el con-
junt del Penedès i la despesa 
total de 1.100,00€. 

Bases reguladores per la parti-
cipació d’establiments per oferir 
degustacions de vi i cava per la 
Festa de la Verema de Cubelles, 
i la despesa màxima de 9.440€ 
per a les degustacions de vi i 
cava per la Festa de la Verema 
de Cubelles.

Pròrroga del contracte de rèn-
ting del vehicle adscrit a la 
Policia Local de Cubelles amb 
l’empresa BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO, S.A durant el 
període de juliol fins al desem-
bre de 2010; salvant l’objecció 
plantejada per la Intervenció a 
l’informe conjunt de Secretaria-
Intervenció, núm. 9/10 de data 9 
d’agost de 2010 i la despesa de 
4.158,92€.

Contracte menor de subminis-
trament amb l’empresa Fatsini 

S.L. pel lloguer, muntatge i des-
muntatge d’un escenari amb es-
cala i una coberta per l’escenari 
ubicada a la plaça del Mar, una 
coberta d’escenari a la plaça del 
Mercat per la Festa Major del 13 
al 17 d’agost de 2010, i tres cabi-
nes sanitàries per la Festa Major 
Petita, el dia 30 de juliol per un 
import total de 8.920,80€. 

Requerir a l’empresa SIX CONS-
TRUCTORS S.A. que en el termini 
màxim d’un mes a partir de la 
recepció de la notificació proce-
deixi a la reparació o substitució 
dels elements defectuosos deta-
llats als informes de l’Arquitecte 
Municipal, sota la supervisió dels 
Serveis Tècnics Municipals.

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa INSTALACIONES RE-
QUEJO S.L. per les obres de repo-
sició de 450 metres de cablejat 
al camp de futbol “Josep Pons i 
Ventura” per un import total de 
8.059,40€.

Declarar desert el procediment 
per a la contractació derivada 
del “acord marc del subminis-
trament d’energia elèctrica amb 
destinació als departaments de 
la Generalitat de Catalunya i en-
titats participants en el sistema 
central d’adquisicions”. 

Atorgament al CLUB PATINATGE 
ARTÍSTIC CUBELLES d´una sub-
venció per import de 3.258,96€.

Acords	Junta	de	Govern	Local

Escolta
Ràdio Cubelles 107.5 FM
Canal 30 de l'UHF de la TDT

www.cubelles.cat
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EL DESCRÈDIT DEL CRÈDIT 
                   
C u b e -

lles té un problema. El govern 
del PSC i ERC s’han entestat en 
estar sols i ho han aconseguit. El 
Ple del 20 de setembre va tom-
bar les sis propostes d’endeuta-
ment a llarg termini presentades 
pel govern, en conseqüència, 
Cubelles no podrà millorar les 
instal·lacions del cementiri,fer la 
nova biblioteca o l’adequació del 
nucli antic,tampoc el Pla Parcial 
de Les Estoreres ni les obres del 
passeig Marítim. Aquestes inver-
sions van ser rebutjades per tota 
l’oposició, només van obtenir el 
vot favorable del PSC, d’ERC i del 
regidor no  adscrit. També va ser 
rebutjada un cinquena proposta 
presentada com a d’inversions i 
que no és més que un calaix de 

sastre per a fer front a diversos 
compromisos i necessitats de 
despesa corrent.

El grup d’ICV vol que el govern 
aprengui a consensuar, escolti 
les nostres aportacions i ens tin-
gui en compte a l’hora de les de-
cisions. La població ha de saber 
que l’endeutament presentat, 
tenint en compte els interessos 
a pagar i els anys d’amortitza-
ció del préstec, hagués deixat 
Cubelles endeutada per 12 anys 
anys. 

El grup d’ICV li ha demanat al go-
vern dos coses ben raonables:

1. Que les necessitats són mol-
tes i volem participar en la 
priorització. No dubtem que 
les propostes d’inversions 
presentades són importants 

però no són les úniques im-
portants. Han de consensuar 
la priorització si volen el nos-
tre suport.

2. Que abans d’endeutar-nos en 
crèdits milionaris per import 
de més de 3 milions d’euros 
hem d’aprofitar els recursos 
disponibles i, per tant, els més 
de 3,3 milions d’euros de ro-
manent del 2009 s’han d’uti-
litzar  en les inversions i  anar 
cap a l’endeutament només si 
aquest és imprescindible.

Doncs no ha hagut manera. Són 
tota arrogància.

 El govern ha de reflexionar i 
molt, i la ciutadania ha de saber 
que cap membre de l’oposició 
va manifestar rebuig per les pro-
postes. L’argumentari dels grups 

va contrastar amb l’entestament 
del govern que cada cop tenia 
menys arguments. Al final de la 
nit el PSC semblava un gat es-
caldat, el seu regidor va aportar 
un “chorreig” de dades per tapar 
boques. Això,Sr Grau, és el que 
s’havia d’haver explicat a l’audi-
ència pública dels pressupostos 
del 2010.

Estan en minoria,necessiten 
pactar però desconeixen la cul-
tura del pacte.No saben que la 
política és un exercici perma-
nent d’escolta: la ciutadania, els 
grups socials,l’oposició...

L’únic perdedor d’aquesta ago-
sarada prepotència és el poble 
de Cubelles.

No us tapeu les orelles. Cubelles 
es mereix un altre govern!.

28 DE NOVIEMBRE
El 28 de noviembre 
elecciones autonómi-

cas. Empieza la cuenta atrás, las en-
cuestas no son favorables a las ex-
pectativas del PSC… Ahora más que 
nunca tendrá sentido el eslogan del: 
“Si tú no vas, ellos vuelven”.

CiU suele ganar las elecciones 
autonómicas por el alto grado 
de abstención. Al parecer hay 
quien piensa que esto de la Ge-
neralitat es cosa de “catalanes” 
y no va con ellos.  Claro que si 
decimos que este gobierno de la 
Generalitat ha: construido 2 es-
cuelas cada semana; 1 centro de 
asistencia primaria cada 15 días; 
1 estación de metro cada 3 me-
ses; contratado cada día: 5 ma-
estros, 3 mossos y 2 médicos. Si 
añadimos que se ha conseguido 
la más alta cota de autogobierno 
y financiación de la historia, creo 

que es justo decir que debiera 
importarnos quién gobierna en 
la Generalitat. 

Algunos, para arrimar el ascua a 
su sardina electoral, sólo tienen 
el recurso de exaltar sentimientos, 
agitar banderas y crear crispación.

Las fobias a los emigrantes, al 
nacionalismo españolista, al ca-
talán, a Cataluña y tantas otras 
“venden bien”. Es más práctico 
manipular emociones que expo-
ner resultados. Sin embargo, son 
estos “resultados” los que mejo-
ran o empeoran nuestro nivel de 
vida. Ninguna bandera nos dará 
techo, pagará nuestras hipote-
cas, garantizará nuestras pensio-
nes, nos dará estabilidad laboral 
o paz social. Sólo la eficacia en 
el trabajo, el sentido común, la 
tolerancia y el equilibrio emoci-
onal, nos permiten progresar. Lo 

demás es “fer volar coloms”. 

Ahora que estamos literalmente 
bombardeados por chascarri-
llos, e-mails, vídeos, noticieros y 
demás, sobre lo mal que lo es-
tán haciendo los socialistas y lo 
bien que lo haría la rancia derec-
ha española y catalana, es hora 
de tener memoria histórica para 
que no pasemos por “pardillos” 
a la hora de dar nuestra confi-
anza, depositándola en aquellos 
que nos manipulan y explotan, 
en lugar de los que han demos-
trado estar a nuestro lado. Rápi-
damente olvidamos la incapaci-
dad, parálisis y chanchullos de 
gobiernos anteriores.

No da igual quien gobierne en 
Cubelles y la Generalitat. El PSC, 
para quien quiera verlo, ha ele-
vado el listón de resultados a un 
nivel nunca visto. ¿No se notan 

las inversiones recibidas y el tra-
bajo realizado?

Para aquellos que tenemos con-
ciencia de clase, que sabemos 
quien puede defender nuestros 
intereses y quién no, el día 28 
tenemos una cita trascendente. 
Tanto para los que bailan sarda-
nas como sevillanas, porque la 
Cataluña multicultural es de todos 
y porque a todos nos interesa la 
gestión que de los recursos de la 
Generalitat puedan hacerse.

Las encuestas pueden decir lo que 
quieran, la última palabra la tene-
mos los que iremos a votar. Nues-
tro compañero Montilla nos pide 
que nos movilicemos para ganar, 
nos pide conciencia social para 
ejercer nuestro derecho al voto, 
nuestro cuerpo nos pide lo mis-
mo, porque sabemos lo que hay 
en juego, luego no vale quejarse.

LA JNC JA ESTÀ ACTIVA AL NOSTRE MUNICIPI
El passat dia 17 de 
Setembre vam inau-

gurar el nou col·lectiu de la JNC 
a Cubelles amb molts ànims per 
fer coses ben fetes a la nostra 
vila, i també amb un ampli su-
port dels joves cubellencs que 
va provocar que la inauguració 
fos tot un èxit. Aquest col.lectiu 
s’inaugura a Cubelles, després 
d’uns mesos de treball a partir 
de la inquietud mostrada per un 
grup de joves que volen iniciar-
se en el món de la política a tra-
vés de la JNC, i com no treballar 
pel país i pel municipi.

La inauguració del nou col·lectiu 
coincideix amb la celebració 
dels 30 anys de la JNC que ha 
tingut ressò arreu del país amb 

tot tipus d’actes. Això és garan-
tia de que la nostra organització 
és cada cop més forta gràcies al 
compromís i els ànims construc-
tius dels que està dotada.

Cubelles començarà una nova 
etapa on els joves tindran el 
dret a decidir el que volen per 
a Cubelles i per al nostre país, 
ja que ara que la JNC està total-
ment activa al nostre municipi, i  
s’ha posat remei a la falta d’or-
ganitzacions polítiques juvenils 
que mancaven a Cubelles. Ara 
que el col·lectiu cubellenc està 
inaugurat tenim la comarca del 
Garraf amb més força que mai, i 
cal dir que a partir d’ara només 
toca treballar de valent i animar 
als joves cubellencs a participar 

en el nostre projecte comú de 
país.

La organització política juvenil 
més gran de Catalunya s’inicia  a 
Cubelles amb l’objectiu de dotar 
als joves d’aquesta vila que s’es-
timin el nostre país, de l’oportu-
nitat de conèixer-nos, informar-
se, i treballar perquè Catalunya 
sigui cada vegada més sobirana 
i digne.

Per una Catalunya més lliure, in-
dependent i autosuficient!

Opinió	grups	municipals



Nota: Els articles reproduïts en aquesta secció són còpia íntegra dels enviats pels grups polítics per ser publicats en la present edició de l’Ajuntament Informa.

EL NOU CASAL D’AVIS… UN ALTRE ENGANY D’AQUEST GOVERN!

Fa prop de 25 anys es va crear el 
Casal Municipal d’Avis Cimblanc. 
L’edifici era modest i l’espai in-
suficient per encabir el nombre 
d’avis que hi anaven. Malgrat 
aquestes limitacions, els avis 
s’hi sentien còmodes, estaven 
orgullosos del seu Casal i se 
l’estimaven. 

La Junta del Cimblanc demanava 
però més espai i millors instal-
lacions. Des de l’Ajuntament, 
atent a les seves demandes, inici-
àvem els tràmits per construir un 
nou Casal d’Avis. Hi hauria una 
sala gran per a les activitats quo-
tidianes i un despatx per a la Jun-
ta. Hi hauria una altra sala encara 
més gran per fer els berenars i les 

festes i hi hauria també una cafe-
teria on poder trobar-se i prendre 
un refresc. Corrien els anys 2002-
2004 i els avis del Cimblanc esta-
ven entusiasmats. Aviat tindrien 
un nou Casal Municipal. 

El 2006 s’inaugura l’edifici i la 
gestió política del Casal d’Avis 
recau en el Sr. Rodríguez, d’ERC. 
La creació de diversos espais, 
ocupats ara pel propi Ajunta-
ment, resta espai a l’edifici que 
havia de ser un Casal d’Avis, afe-
git a la decisió de no muntar la 
cafeteria (a instàncies de la Sra. 
Lluïsa Romero, cap de llista del 
PSC, que temia perjudicar a dos 
amics seus que tenen bars prò-
xims), fan que el nou Casal ja 
neixi limitat, encotillat i petit, i 
això decep i molt les nostres ex-
pectatives, les dels avis i les de 

la pròpia Junta. A més, el regidor 
no els hi deixa utilitzar el nom 
de Cimblanc, els hi ocupa el seu 
despatx i els hi organitza activi-
tats no demanades (només per 
ocupar a persones que anaven a 
la llista d’ERC).

A la nova legislatura 2007-2011, 
el Sr. Rodríguez segueix al càrrec 
del Casal d’Avis. Els conflictes 
amb la Junta són continus, les 
relacions es degraden i la frac-
tura de l’entitat és evident. Da-
vant d’aquest trist panorama, la 
Junta dimiteix en bloc i els avis, 
decebuts i desencantats, deixen 
d’anar al Casal. El govern no fa 
res per reconduir aquesta lamen-
table i absurda situació. Bé, sí 
que fa. Fa el favor a Caixa Pene-
dès de fer-se càrrec del seu Casal 
per una ridícula quantitat de di-

ners. A partir d’ara, l’Ajuntament 
gestionarà i pagarà majoritàri-
ament els costos d’aquest Casal.

I del Casal d’Avis Municipal, què 
se’n fa? Doncs s’ha tancat. Diuen 
que ja no fa falta i que l’espai 
es destinarà a altres activitats. 
Resulta paradoxal que la Cube-
lles dels 6.000-10.000 habitants 
tingués 2 Casals d’Avis a ple-
na ocupació i que la Cubelles 
dels 15.000 només en tingui 1, 
i a precari. Per cert, ara els avis 
han de pagar entre 20 i 30 € tri-
mestrals per a activitats fins ara 
gratuïtes. Com és possible tanta 
contradicció? On està la sensibi-
litat del govern amb els avis? És 
això voluntat de servei a les per-
sones? A quines persones “ser-
veix” aquest govern?

Entesa per Cubelles - FIC

Dos punts van 
definir el Ple 

de Setembre. El primer, l’ús d’un 
reconegut error anecdòtic en un 
dia desencertat, sens dubte, i ara 
també criminalitzat, carregant tota 
l’artilleria contra la persona d’un 
regidor. Prou se’n va parlar; un as-
sumpte que barreja el polític amb 
el personal i que, sense ambdós 
components, resulta incomprensi-
ble – per molt rendiment polític 
que se’n vulgui treure.

El segon, les futures inversions. 
És ben legítim que l’oposició 
exerceixi com a tal, en democrà-
cia la majoria és sobirana. El que 
volem deixar palès és, però, que 
qualsevol decisió comporta con-
seqüències, tant si enceta projec-
tes com si els posterga, i no són 

en va. Si cal més debat, hi serà; 
més informació, es recollirà; però 
no oblidem que les decisions 
més encertades, fora de temps, 
perden el seu encert. A Cubelles, 
llargs anys de governs inactius 
en quant a inversions ens obli-
guen a decidir, no tan sols amb 
encert, sinó també amb agilitat. 
Biblioteca centenària sense actu-
alitzar, nucli antic amb infraes-
tructures insuficients, barri marí-
tim llargament oblidat, cementiri 
insuficient davant l’augment po-
blacional i sense els requisits de-
sitjables en quant a tractament 
dels finats... ens agradi o no, és 
la situació actual. Davant d’ai-
xò la tasca no ha estat només 
tècnica en quant a elaboració 
de projectes, també una menys 

visible feina política ha portat a 
obtenir subvencions que, si els 
condicionaments temporals no 
es compleixen, poden fondre’s 
com tota la il·lusió posada en 
projectes tan engrescadors. Més 
tard arribaran les lamentacions, 
o les crítiques ferotges en alguns 
casos, sobre la pèrdua d’uns in-
gressos externs que caldrà veure 
a qui és imputable. 

Hi ha consens entre totes les 
forces polítiques en que el nivell 
d’endeutament d’aquest ajunta-
ment (38%) permet planificar in-
versions amb finançament extern, 
i en la necessitat de les inversi-
ons proposades. Costa entendre, 
doncs, la negació en bloc a la mo-
dificació dels pressupostos per a 
encabir-hi aquestes partides. No 

parlem d’una qüestió de priori-
tats? No és possible aprovar-ne 
algunes i seguir-ne debatent d’al-
tres? No podem aprofitar el baix 
nivell d’endeutament per tirar 
endavant algunes, encara que no 
totes, de les inversions? Doncs 
prioritzem, responsabilitzem-nos 
de les millores a curt termini i de 
les que lamentablement hauran 
d’esperar. Parlem-ne doncs, però 
per avançar! 

El que per alguns era prioritari 
fa tres mesos, ara deixa de tenir 
sentit. La pregunta és: al juny 
del 2011 quin criteri marcarà les 
prioritats, amb quina força els 
ciutadans/es del nostre municipi 
entendran aquests criteris?

Esquerra de Cubelles

EN POLÍTICA NO TOT S’HI VAL
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SUBIDA DE IMPUESTOS Y MÁS ENDEUDAMIENTO, CONCLUSION, MÁS POBREZA

Todo municipio 
necesita para 

avanzar, además de una adecu-
ada gestión de los servicios y 
un aumento de las prestaciones, 
unas adecuadas inversiones, y, a 
ser posible, realizadas tras la ob-
tención del mayor consenso. Se 
plantea estos días en Cubelles 
la realización o no de una serie 
de inversiones. El Partido Popu-
lar ya le ha dicho en reiteradas 
ocasiones al Equipo de Gobier-
no que cuenta con su más firme 
apoyo para la realización de las 
mismas..

Lo que todavía no ha compren-
dido el Equipo de Gobierno, y 
fue objeto de un acalorado de-
bate en el Pleno celebrado el día 
20 de septiembre, es que apro-

bándose, como se aprobó, la 
liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2.009, de la que resul-
tó la existencia de un remanen-
te por importe de 4.140.793,60 
euros, la financiación de esas 
inversiones debería de hacerse, 
así lo impone el sentido común, 
con nuestros fondos propios, 
es decir, con dicho remanente, 
y no acudiendo una vez más a 
la financiación externa. La dife-
rencia es obvia, si pagamos con 
nuestros fondos propios no nos 
lo financia nadie, y a nadie ten-
dremos que pagar cuantiosos in-
tereses por ese dinero que nos 
deja; en definitiva, una parte 
de los presupuestos del munici-
pio futuros, lo que se recaudará 
con los ingresos, irá destinada 
simplemente a pagar intereses 

derivados de nuestro endeuda-
miento.

Desde el Partido Popular siem-
pre se aboga porque el dinero 
es mejor que esté en manos de 
los ciudadanos que en manos 
de los gestores públicos y así, 
apoyamos que el ciudadano mu-
eva ese dinero como tenga por 
conveniente. Sin embargo, los 
grupos, teóricamente autodeno-
minados –según ellos- progresis-
tas, desconfían del ciudadano, 
prefieren expropiarle una parte 
de su dinero y que pase a las 
arcas públicas. Seguramente, 
porque esos gestores públicos 
han de realizar numerosos es-
tudios de empresas, empresas 
a las que se les retribuye muy 
adecuadamente ese estudio. 

Lo dijimos el primer día, y al fi-
nal lo de siempre: despilfarro del 
gasto público, subida de impu-
estos, más endeudamiento y, en 
consecuencia, más coste de in-
tereses   quedando hipotecados 
los ingresos futuros, y, también 
en consecuencia, menos capaci-
dad para hacer verdaderas y bu-
enas inversiones; en conclusión, 
más pobreza para el Municipio. 

Señores del Equipo de Gobierno 
y de CIU, que les apoyó, por fa-
vor, reaccionen, Mejor Gestión, 
Más Ahorro, Menos Impuestos, 
Más Fondos Propios y Menos 
Endeudamiento y, verán, ¡¡¡SOR-
PRESA¡¡¡, como llega pronto MAS 
RIQUEZA.
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Urgències
Emergències 112
Policia Local de Cubelles 092 - 93 895 01 32
Guàrdia Civil 062 - 93 814 70 50
Policia Nacional 091 - 93 893 25 08
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085 - 93 815 00 80
Ambulàncies 061
Centre d’Atenció Primària 93 895 79 06
Hospital de Sant Antoni 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja 93 814 30 30

Serveis
Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)  93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries)  900 77 00 77
RENFE 902 24 02 02
Taxi Montse 609 36 51 53
Taxi Albert 657 20 50 70
Taxi Daniel Flores 653 79 98 57
Taxi Isidoro 627 73 20 86
Farmàcia Muntaner (poble)  93 895 07 03
Farmàcia López (platja)  93 895 28 04
Correus 93 895 67 08
Parròquia Santa Maria  93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 93 895 76 84

Municipals
Ajuntament de Cubelles / OPIC 93 895 03 00
Serveis Tècnics 93 895 78 50
Serveis a les Persones i Pol. d’Igualtat 93 895 24 57
Salut i Cooperació 93 895 63 50
Medi Ambient 93 895 78 50
Festes i Tradicions i Prom. Cultural 93 895 01 47
Poliesportiu Municipal 93 895 04 25
Esports 93 895 06 08
Joventut / Espai Jove 93 895 03 61
Dinamització Econòmica / SOLC / Consum 93 895 11 25
Biblioteca i Casal de Cultura 93 895 23 87
Jutjat de Pau i Registre Civil 93 895 75 10
Oficina de Turisme (poble)  93 895 25 00
Oficina de Turisme (platja)  93 895 65 31
Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Comunicació 93 895 63 21
Ensenyament 93 895 16 02
Servei d’entitats / Centre Social 93 895 75 51
Museu Charlie Rivel 93 895 32 50

Centres educatius
IES Cubelles 93 895 50 24
IES Les Vinyes 93 895 08 59
CEIP Charlie Rivel 93 895 09 56
CEIP Vora del Mar 93 895 75 15
CEIP Mar i Cel 93 743 27 90
Llar d’Infants “La Draga” 93 895 21 61
Llar d’Infants “L’Estel” 93 895 09 69

Web municipal  www.cubelles.cat.

OPIC http://opic.cubelles.cat

Perfil del contractant https://contractacio.cubelles.cat

Ràdio Cubelles www.radiocubelles.cat

http://www.facebook.com/radiocubelles

Turisme http://www.turismecubelles.blogspot.com

Espai Jove      http://www.espaijovecubelles.blogspot.com

http://www.facebook.com/espaijovecubelles

Exposició Charlie Rivel       

http://exposiciocharlierivel.blogspot.com

Blog de l’Arxiu municipal

http://arxiucubelles.blogspot.com

Oficina de Recaptació http://orgt.diba.cat

Telèfons Directori	Web
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