Alcaldia

Un nou model tecnològic
i econòmic
L’esforç de l’Ajuntament de Cubelles per la millora
de l’eficiència i eficàcia dels serveis que donem a la
ciutadania és l’eix central de la revista que teniu a les
mans. Des de l’aposta, decidida i ambiciosa, que fem
per l’ús de les noves tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC) en les relacions administració
– ciutadania, fins als nous serveis que posem en
marxa per pal·liar, en la mesura de les nostres
possibilitats, els efectes de la crisi econòmica.

“Serem més eficients, ja que molts dels
tràmits, es podran fer des de casa, les 24
hores del dia i els 365 dies de l’any. “

La seu electrònica, que impulsarem gràcies a la
subvenció del Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat
2010, ens posarà en el camí de complir el repte
que la legislació en matèria d’accés electrònic
de la ciutadania a l’administració ens ha marcat.
Serem més eficients, ja que molts dels tràmits
que actualment només es poden fer de forma
presencial, i a més en l’horari d’atenció al públic,
es podran fer des de casa, les 24 hores del dia i
els 365 dies de l’any. És el canvi de concepció més
important que viurà l’Ajuntament de Cubelles en
les últimes dècades pel que suposa de revolució en
la manera d’entendre la relació entre l’ajuntament i
els ciutadans i ciutadanes. Un canvi que no només
requerirà la implantació d’una nova plataforma, sinó
també la formació del personal i de la ciutadania
en els tràmits telemàtics. És aquí on haurem de
tenir una especial atenció als col·lectius que poden
quedar exclosos del procés digital perquè, a més
de mantenir els tràmits presencials, els formem

en l’ús de les TIC. Una feina que no tindrem en el
sector jove del municipi, que entendran ràpidament
que si per veure un programa de televisió no estan
lligats a un horari, per fer un tràmit tant senzill com
presentar una instància o sol·licitar un certificat
d’empadronament, no els hi cal desplaçar-se fins
a l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana
(OPIC).
Però a banda d’aquest canvi tecnològic, el municipi de
Cubelles i la comarca del Garraf estem immersos en
un altre canvi: el de gestió de la nostra economia. La
recent visita al País Basc amb els companys alcaldes
del Garraf, ens ha posat en el camí per a la creació
d’una agència de desenvolupament econòmic a
la comarca, que ens ajudi a definir el model de
creixement econòmic i a generar ocupació als
nostres municipis. Una ocupació com la que ens
aporta l’empresa Mercadona, que ha començat les
obres del centre comercial que obriran a Cubelles i
que ens ha de portar mig centenar de nous llocs de
treball. Esperem que l’exemple d’aquesta empresa
i l’esforç que està fent tot el Govern per atraure
noves activitats econòmiques, ens permeti anar
reduint l’elevat índex d’atur que patim.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Cubelles dossier
Les tecnologies de la informació i la comunicació,
una nova via d’accés a l’Ajuntament
La seu electrònica és un dels projectes més ambiciosos per al 2010
Avisos per SMS, notícies per correu electrònic i espais wi-fi completen la creixent oferta en TIC
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són una nova
eina al servei de les administracions que han de permetre agilitzar
els tràmits de la ciutadania. L’Ajuntament de Cubelles, seguint el
compromís marcat al Pla de Mandat, s’ha marcat l’any 2010 com
un exercici clau per a donar un impuls definitiu a l’ús de les TIC en
les seves relacions amb la població, amb la implantació de la seu
electrònica com a eix central de les actuacions a desenvolupar.
El nou servei d’avisos per missatge de mòbil, la proliferació de blocs
de regidories i serveis o la propera implantació de recursos que
afavoreixin l’accés electrònic de la ciutadania, són noves formes de
relacionar-se amb l’administració. En aquest dossier repassem els
serveis que actualment ja funcionen a l’Ajuntament de Cubelles i els
que al llarg del 2010 es pretenen posar en funcionament.

Estat actual
Cubelles és un municipi pioner a nivell comarcal en els processos
d’informació i participació ciutadana. L’emissora municipal Ràdio
Cubelles és la més antiga del Garraf –des del 1981- i una de les
més actives com a element d’informació i participació ciutadana.
Prova d’això és el conveni signat amb el Consorci de Comunicació
Local (CCL) i la xarxa d’emissores de COM Ràdio que, a més de
complementar la graella de programació de Ràdio Cubelles, ofereix
noves possibilitats de formació per al personal del mitjà i de millores
tècniques per a l’emissora. L’oferta informativa de la Ràdio es
completa amb l’espai web (www.radiocubelles.cat), que gestiona un
grup de col·laboradors/es que inclou les notícies recents, i diversos
espai a la xarxa social facebook, creats també per col·laboradors (el
magazine De sobte dissabte i el programa esportiu Garraf des dels
6,25, entre d’altres).
Però aquest no és l’únic canal informatiu que té el Consistori per a
dirigir-se a la ciutadania per mitjà de les noves tecnologies. El principal,
i del qual pengen la majoria de serveis 2.0 més nous, és l’espai web
www.cubelles.cat. Els departaments de Comunicació i d’Informàtica
gestionen aquest portal, on els internautes poden informar-se de
l’actualitat local, seguir l’agenda d’activitats i rebre informació sobre
tràmits i serveis que s’adrecen a la ciutadania. Si bé encara no es
poden realitzar tràmits on line –és un dels projectes clau per al
2010-, el web és una eina molt útil i valorada en processos selectius
de personal, per exemple. A més, conté enllaços a la descàrrega de
documents per a fer tràmits presencials (http://opic.cubelles.cat/) o
la participació a qualsevol licitació convocada per l’Ajuntament de
Cubelles, tal i com estableix l’actual legislació de contractes amb
l’administració pública (https://contractacio.cubelles.cat/). Pel que fa
als blocs, l’oficina de Turisme (http://www.turismecubelles.blogspot.
com/), l’espai jove (http://www.espaijovecubelles.blogspot.com/),
l’exposició d’en Charlie Rivel (http://exposiciocharlierivel.blogspot.
com/) i l’arxiu (http://arxiucubelles.blogspot.com/) el tenen com a
canal d’interacció amb els seus usuaris.
Des del web municipal també s’han engegat processos participatius,
amb la utilització de les tecnologies 2.0. La revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) n’és un exemple. Durant els mesos
que va durar el procés participatiu, perquè la ciutadania fes les
seves aportacions a la definició del futur urbanístic del municipi, els
internautes van poder omplir una enquesta basada en quatre eixos:
model de ciutat, infraestructures, equipaments i espais naturals.
Una cinquantena de persones van prendre-hi part, una xifra
qualificada com a molt positiva pels especialistes en aquest tipus de
processos. Recentment, la campanya engegada a nivell comarcal per
promocionar l’adopció de gossos i animals de companyia, té el seu
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El servei de SMS ja està actiu al web municipal

espai web. Els internautes poden omplir un formulari d’adopció, les
dades del qual arriben a la regidoria de Salut que les trasllada al grup
de voluntaris que coordinen les adopcions d’animals de companyia.
Dels serveis TIC que l’Ajuntament de Cubelles ofereix a la
ciutadania, el darrer en posar-se en funcionament ha estat el d’avisos
al telèfon mòbil amb missatge de text curt (SMS). La plataforma de
subscripció es troba allotjada al web www.cubelles.cat i els veïns
i veïnes es poden donar d’alta per rebre, de manera gratuïta, els
avisos i la informació de les diverses regidories. Aquesta es divideix
en tres categories: un primer bloc de participació i informació; el
segon bloc engloba cultura, societat, esports i festes; i, finalment, un
apartat dedicat a temes de joventut. El ciutadà pot seleccionar el
grup que desitgi o bé subscriure’s a les tres categories i rebre tota
la informació que s’editi en format SMS per part del Consistori. En
la primera setmana de funcionament, una trentena de persones es
van donar d’alta.
El Consistori cubellenc, entenent la necessitat de promocionar l’ús
de les noves tecnologies i gràcies a una subvenció de la conselleria
de Governació, va obrir l’aula virtual de la biblioteca municipal
Mn. Joan Avinyó, un espai que l’any 2009 es va completar amb
la cobertura sense fils (wi-fi). D’aquesta manera, molts usuaris i
usuàries de l’espai cultural poden connectar-se de manera gratuïta
a la xarxa. Un servei que ben aviat també es podria gaudir a l’entorn
del Centre Social, on actualment l’espai jove i l’espai de la gent gran
ja disposen d’ordinadors amb connexió gratuïta a Internet.

Cubelles dossier
Newsletter i podcast a Ràdio Cubelles
Pel que fa a l’actualitat, els departament de Comunicació i Informàtica
treballen en diversos projectes. El primer és el servei d’informació
municipal via correu electrònic (newsletter), mitjançant el qual els
ciutadans que s’hi subscriguin rebran setmanalment un e-mail amb
els enllaços a les principals informacions de les diverses regidories
del Consistori.
Per altra banda, Ràdio Cubelles treballa en la renovació del seu espai
web incorporant l’opció de podcast (ràdio a la carta), que permetrà
a l’audiència escoltar tots els continguts sonors i descarregar-se’ls.

Serveis d’altres organismes

Els serveis a les persones són un servei obert a tota la població

Sala d’estudi de la Biblioteca municipal

Seu electrònica i sistema d’informació geogràfica
Entre els projectes en què treballa l’Ajuntament de Cubelles per
a promocionar l’ús de les TIC entre la població, hi destaquen la
implantació de la seu electrònica i del sistema d’informació geogràfica.
El Govern municipal ha demanat subvenció al Fons Estatal d’Ocupació i
Sostenibilitat (FEOS) 2010, amb un pressupost de prop de 140.000 €.
La seu electrònica és una plataforma de serveis telemàtics per
atendre la creixent demanda d’informació i servei que la ciutadania,
empreses i altres col·lectius realitzen de forma electrònica a
l’administració. El projecte pretén complir el repte que planteja la
legislació vigent a les administracions, per garantir que la ciutadania
pugui relacionar-se amb aquesta amb mitjans electrònics. L’objectiu
és aconseguir una administració en xarxa, operativa les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any, segura i basada en la signatura electrònica;
que doni als tràmits telemàtics la mateixa validesa jurídica que els
presencials, afavorint l’intercanvi d’informació i documentació entre
administracions, de tal manera que l’usuari dels serveis no hagi
d’aportar documentació que ja està en altres administracions.
El projecte es basarà en la utilització de la signatura electrònica,
que garanteix la seguretat de les transaccions. Els usuaris podran
iniciar telemàticament els tràmits, que es convertiran en eficients
expedients electrònics, amb la plena garantia que aquests seran
segurs i tindran plena validesa jurídica. A banda de la implantació de
la seu electrònica, la ciutadania podrà seguir fent tràmits presencials
(OPIC) i s’incorporaran els que es puguin realitzar per mitjans
electrònics (oficina virtual d’atenció ciutadana) i telefònic (010).
L’oficina virtual, accessible des del web municipal, disposarà de tots
els serveis necessaris dirigits a la ciutadania: informació, registre
telemàtic per a la presentació de sol·licituds i documentació, consulta
de l’estat de les sol·licituds, notificacions telemàtiques i avisos por
e-mail o SMS, pagaments telemàtics, consulta de dades privades de
les aplicacions del padró, gestió tributària, informació territorial...

Però l’Ajuntament de Cubelles no és l’únic organisme que ofereix
serveis telemàtics a la ciutadania de Cubelles. D’altres, com l’oficina
de gestió tributària de la Diputació de Barcelona (recaptació), el
departament d’Ensenyament de la Generalitat (preinscripcions
escolars) o empreses de serveis (Sorea, Endesa...) permeten realitzar
tràmits a través d’Internet.
El cas més destacat és el de la recaptació d’impostos. L’Oficina de
Recaptació i Gestió Tributària (ORGT), a través del seu espai web
(http://orgt.diba.cat/) permet fer qualsevol tràmit amb signatura
electrònica. A més, els contribuents de la vila poden rebre avisos per
missatge de mòbil i correu electrònic sobre els període impositius i
l’import dels impostos i taxes que gestiona l’organisme. Per donars’hi d’alta cal adreçar-se al web http://orgt.diba.cat/.

Els identificadors digitals: idCAT i DNI-e
Un dels eixos en tot aquest procés d’accés electrònic de la ciutadania
a l’administració és la identificació de la persona que realitza un
tràmit digital. Per això s’han creat els identificadors digitals, que
garanteixen la identitat de les persones a Internet, permeten operar
amb diferents administracions i, a més, asseguren la integritat de
les dades que s’envien, així com la seva confidencialitat. Sense la
signatura electrònica, els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que
la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per
garantir les dades. Per tant, igual que no donem a ningú el nostre
número secret de la targeta bancària, la contrasenya del nostre
certificat electrònic ha de ser igualment confidencial.
Entre tots els certificats existents, dos són els més estesos a Catalunya:
l’idCAT i el DNI-e.Tant l’un com l’altre són identificadors digitals. Mentre
l’idCAT està emès per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), el
DNI-e l’expedeix la Direcció General de Policia. En els dos casos, a més
de garantir la identitat del seu titular, permet fer altres operacions, com
ara signar correus i documents electrònics i formularis web.
La sol·licitud de l’idCAT es pot fer a través del web de l’Agència
Catalana de Certificació (www.idcat.cat) i el formulari corresponent,
o bé apropar-se a un del centres de suport (el Consell Comarcal
del Garraf ho és) i demanar-lo presencialment. L’idCAT es lliura amb
un clauer USB on, a més de tenir la clau privada i la clau pública que
permet identificar-se digitalment, es poden arxivar documents. Pel
que fa al Document Nacional d’Identitat electrònic (DNIe), aquest
s’expedeix en el moment de la renovació del DNI, un tràmit que
a Cubelles pot realitzar-se cada dos mesos amb la visita que els
equips rurals de la Policia Nacional realitzen periòdicament i de les
que s’informa a través del web municipal i Ràdio Cubelles.

Directori Web 2.0
Web municipal
OPIC
Contractació
Ràdio Cubelles
Blog de Turisme
Blog de l’Espai Jove
Blog de l’exposició Charlie Rivel
Blog de l’Arxiu municipal
Oficina de Recaptació i Gestió Tributària

www.cubelles.cat.
http://opic.cubelles.cat
https://contractacio.cubelles.cat
www.radiocubelles.cat
http://www.turismecubelles.blogspot.com
http://www.espaijovecubelles.blogspot.com
http://exposiciocharlierivel.blogspot.com
http://arxiucubelles.blogspot.com
http://orgt.diba.cat
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Cubelles informa
El pressupost 2010 es portarà a Ple
dins del primer trimestre de l’any
El regidor d’Hisenda anuncia la imminent convocatòria de la Comissió de serveis econòmics
El regidor d’Hisenda, Xavier Grau, va
repassar, en una àmplia entrevista concedida
a Ràdio Cubelles, l’estat de les finances
municipals, amb una especial atenció a
la redacció del pressupost 2010, l’estudi
financer del 2008 i el requeriment de
documentació de la Fiscalia en relació a la
denúncia sobre les presumptes irregularitats
de la recaptació municipal. El responsable
polític de la gestió pressupostària espera
poder proposar l’aprovació del pressupost
2010 “dins del primer trimestre de l’any”. El
document està en la fase final d’elaboració,
tot i que es troba en un punt “complicat
perquè, d’acord a la situació econòmica, la
seva confecció ha estat diferent”, declarava
Grau. El major coneixement de la situació
econòmica municipal, després de dos anys
de gestió, i l’exercici de responsabilitat dels
departaments per ajustar les depeses a
garantir els millors serveis, són dues de les
característiques principals d’un document
marcat per la “davallada de prop del 60%
dels ingressos més potents”. Aquests
ingressos són els lligats, majoritàriament, a
la construcció que determinen una part
important de la bossa de recursos econòmics
amb els que compta el Consistori. Sobre la
contenció de la despesa, Grau afirma que el
Govern està sent “molt exigent” i que si al
2008 i 2009 es va reduir la despesa corrent
un 15%, “ara ho hem d’afinar molt més”.
Tal i com ja es va avançar a l’audiència de
pressupostos i ordenances fiscal del passat
mes de novembre, el pressupost 2010 tindrà
un marcat accent social.“Hi ha el compromís
de destinar diners a totes aquelles àrees
d’atenció personal que donen eines a la gent
per combatre la situació actual”, concretada
pel regidor en serveis socials, ensenyament,
joventut o dinamització econòmica.
Precisament, una part de la subvenció
concedida pel Fons Estatal d’Ocupació i
Sostenibilitat, prop de 200.000 € dels poc
més d’1,4 milions destinats a Cubelles, es
destinaran a “aquesta despesa corrent als
àmbits de caire social”.
Xavier Grau considera que “la capacitat
d’endeutament de l’Ajuntament és bona,
però la situació ens obliga a ser realistes”.
Aquesta sensació es troba també avalada
pels resultats de l’estudi econòmic i financer
dels comptes del 2008 que el Consistori
va encarregar a la Diputació de Barcelona,
dins dels compromisos de transparència
econòmica del Pla de Mandat. El regidor
justifica l’elecció del 2008 com a punt de
partida de l’anàlisi “perquè és el primer any
de gestió directe d’aquest govern”. Amb
això, a banda de demostrar la transparència
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Façana de l’Ajuntament de Cubelles

i legalitat en la gestió econòmica, es vol
transmetre a la ciutadania que “l’objectiu és
mirar endavant, tot i que sabem que hi ha un
conflicte obert amb el tema de la recaptació”.
Els resultats que ha avançat la Diputació
de Barcelona, i que es traslladaran aquesta
setmana a les resta de membres del Govern
i, en una Comissió de serveis econòmics, a
la resta de forces municipals, “no presenta
sorpreses i dóna recomanacions per millorar
el funcionament”. “El gran valor és que
permet sistematitzar el recull d’informació
que ja teníem”, explica Grau, que es mostra
obert, si així ho decideixen tots els membres
de la Comissió, d’ampliar l’estudi econòmic
“als darrers deu exercicis”.

Convocatòria de la Comissió
La convocatòria d’aquesta Comissió de
serveis econòmics és l’objectiu immediat
de la regidoria d’Hisenda. “Comunicarem
els resultats de l’estudi financer perquè
tothom tinguin noves eines per interpretar
la situació en la que estem”, explica Grau,
alhora que creu que amb aquesta informació
totes les forces podran interpretar la
situació econòmica actual. En aquest òrgan
col·legiat es donarà als grups la informació
sobre la gestió econòmica, que per la seva
complexitat “motiva que hi hagi una comissió
pròpia”. A més, pel responsable polític de
les finances municipals, hi ha la “necessitat
d’acordar punts de planificació econòmica
de futur, de pactar les grans línies mestres

d’evolució de la gestió econòmica, perquè
els governs varien però hi ha aspectes
estables en el temps”. En la primera sessió
d’aquesta comissió s’abordaran, d’una banda
l’estat de la investigació que la Fiscalia fa
de l’expedient de la recaptació municipal i
de l’altra l’estudi financer del 2008, amb la
possibilitat d’ampliar-la a anteriors exercicis.

Documentació a la Fiscalia
Pel que fa la documentació que el
Fiscal, Fernando Bermejo, ha requerit a
l’Ajuntament en relació a la recaptació,
Grau s’ha limitat a explicar que “la prioritat
és traslladar aquesta documentació el més
aviat possible”. Segons un escrit dirigit a
l’Alcaldia a el passat mes de setembre, el
Fiscal reclama la documentació relativa a
la modificació del contracte administratiu
amb l’empresa recaptadora de l’any 2006,
així com els acords que van aprovar aquesta
modificació i els que van posar fi al contracte.
A més, a la Interventora municipal li demana
informació sobre si es van deixar de cobrar
en els darrers deu anys alguns tributs,
especificant detalladament “les persones
o entitats obligades al pagament que no
van arribar a fer-ho, les causes concretes
del no ingrés, l’exercici i el tribut”. Xavier
Grau explica que el Govern ha facilitat a la
funcionària pública “les eines per complir
amb aquest requeriment”, i espera que
entre els mesos març i abril “es pugui lliurar
tota la documentació”.

Cubelles Informa
El Govern aprova els projectes presentats
al Fons Estatal d’Inversió Local
La construcció d’una sala sòcio-cultural a l’entorn de l’escola Charlie Rivel és el més destacat
El Govern municipal va donar llum verd a
l’aprovació dels projectes que presentarà
al Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) per
al 2010, en què el municipi té assignats
1.431.666 €, i que suposarà la creació de
49 nous llocs de treball. La inversió més
destacada és la construcció d’una sala sòciocultural a l’entorn del l’escola Charlie Rivel,
que s’emporta la part més important de la
quantitat atorgada (992.349,14 €) i preveu
donar feina a 25 persones.
El FEIL té una part per destinar a inversió i
una altra a despesa social, entesa en sentit
ampli -serveis socials, ensenyament, joventut,
dinamització econòmica...-. Entre els
projectes d’inversió, destaquen dues obres.
La primera és la construcció d’una instal·lació
esportiva a l’aire lliure, que portarà el nom
de Cubeskate Sajosport, destinada a la
joventut que practica l’esport del monopatí
(skate). El projecte l’ha redactat Hocub
Arquitectes i a l’estudi GRV Arquitectes i
té un pressupost d’execució de 150.000 €
i una previsió d’ocupació de 15 persones.
La segona obra, en la que es contractarà a
quatre persones, correspon a la instal·lació
d’un ascensor a l’edifici de Serveis Tècnics, al
número 30 del carrer Joan XXIII. L’objectiu
és adaptar-lo a les persones amb mobilitat
reduïda, de tal manera que es garanteixi el
lliure accés de qualsevol persona que hagi
de fer un tràmit amb aquest departament
municipal (57.809,99 €).
Els altres dos projectes d’inversió tenen

La sala polivalent es construirà darrere de l’escola Charlie Rivel

a veure amb les noves tecnologies, i
especialment amb el compliment del
compromís de garantir a la ciutadania l’accés
electrònic a l’administració pública. En
aquest àmbit, un dels eixos centrals del FEIL
2010, el Govern de Cubelles impulsarà la
creació de la seu electrònica i la implantació
d’un sistema d’informació geogràfica –més
informació al Cubelles dossier d’aquest
mateix número-, amb un pressupost de
90.375,60 € i 49.199,08 €, respectivament, i
dues persones ocupades en cada projecte.

Despesa social
Una de les particularitat del FEIL per al
2010 és que permet als ajuntaments cobrir
despesa ordinària, sempre que sigui de tipus
social, entesa aquesta de forma àmplia, i no
superi el 20% de la subvenció concedida.
Així, la junta de govern local destinarà
58.483,27 € a fer front a les despeses de
personal del departament de serveis a les
persones, i 33.448 € al programa de suport
de personal de l’equip bàsic de Serveis
Socials.

L’skatepark completarà els equipaments del parc del Prat de Cubelles
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Cubelles pregunta
“Els joves no són ciutadans de futur, ho són de present”
Patrícia Aguiló, Tècnica del projecte de Dinamització Juvenil a l’Espai Públic

Perfil
Nascuda a Vilanova i la Geltrú (1973) però amb arrels mallorquines, Patrícia Aguiló és Llicenciada en
antropologia social i cultural per la UB i té un Postgrau de polítiques públiques i socials. Ha treballat en
l’àmbit de la cooperació internacional i en els processos de recepció i acollida amb immigrants i des del
desembre del 2009 encapçala a Cubelles el projecte de Dinamització Juvenil a l’Espai Públic.

Patrícia Aguiló

En què consisteix el projecte en el que
treballes?
El projecte de Dinamització Juvenil a l’Espai
Públic està impulsat per l’Oficina del Pla Jove
de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona i té l’objectiu d’identificar les
necessitats i demandes dels joves a l’espai
públic i establir procediments d’actuació per a
donar resposta a les seves necessitats.

Quina durada té el projecte?
Es va iniciar el desembre de l’any passat i es
té previst finalitzar el proper mes de maig,
tot i que aquest mig any és prorrogable a sis
mesos més, però encara no s’ha decidit res
en aquest sentit.

Com detectes les necessitats de la joventut
de Cubelles?
Treballo colze a colze amb la tècnica de
Joventut i la dinamitzadora de l’Espai Jove
en aquesta oficina, però també em desplaço
al Punt d’Informació i Dinamització als
Centres de Secundària (PIDCES) que hi ha
als instituts de Cubelles.

Quina és la teva feina al municipi?

He fet una primera diagnosi a través de
l’observació directa al carrer, a l’Espai Jove
i al punt d’informació als instituts. A més he
realitzat entrevistes a tècnics municipals, al
personal de la regidoria d’Infància i Joventut i
als propis joves per saber com viuen ells l’espai
públic i quines necessitats i mancances troben,
però cal interpretar molt el que no diuen.

Amb quina franja d’edat treballes i per què?
La joventut en la que s’incideix és de 12
a 18 anys per què segons l’Oficina del Pla
Jove de la Diputació de Barcelona són els
més joves dels joves, que malgrat no tenen
dret a vot són ciutadans de ple dret de
la nostra societat, i aquest projecte té la
vessant pedagògica d’acostar-los als serveis i
les polítiques locals.

Què has detectat fins ara?
En la primera fase de diagnosi he comprovat
que l’ús de l’espai públic és majoritàriament
masculí i encarat a la pràctica esportiva.

La meva feina consisteix en donar suport
als projectes de la regidoria d’Infància
i Joventut com els programes PIDCES,
Mou-te a Cubelles i el Pla de Prevenció
de Drogodependències. Alhora també em
serveix a mi per la detecció de necessitats
per al projecte que desenvolupo.

Per què el projecte especifica el treball en
l’espai públic?

Com involucres als joves per col·laborar
en el projecte?

Perquè és a l’espai públic on es pot intervenir
i tenir interl·locució amb els joves, canalitzar
les seves demandes i acostar-los als serveis i
polítiques del municipi.

S’aconsegueix establint un vincle de
confiança, tot i que no és fàcil ja que per
això cal temps i la durada del projecte
representa un handicap en aquest sentit. És
bàsic sobretot escoltar-los i parlar amb ells,
així se’ls fa saber de les vies que tenen al seu
abast per canalitzar les seves necessitats.
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Els joves no són ciutadans de futur, sinó que
ho són de present. Només per això cal donar
resposta a les seves necessitats i demandes i
aprofitar per fer-los partícips dels processos
que es requereixen per aconseguir-les.
Quin benefici té per al municipi? És que
ells formen part del municipi tot i que no
tenen dret a vot i les seves demandes no
són prioritàries.

Amb quins problemes et trobes per fer-los
participar?
A priori no creuen en les solucions que
l’administració els pot donar i sovint
desconeixen les vies i mecanismes per
fer arribar les seves demandes. A més els
joves reclamen immediatesa i costa fer-los
entendre que tot és qüestió de processos.
Però són molt receptius i tenen molta
potencialitat i això cal treballar-ho.

Quines mancances t’han transmès que
troben a l’espai públic de Cubelles?
Des de fonts d’aigua, perquè van molt pel
carrer en bicicleta o caminant, a més espais
adreçats a ells. El que he constatat és que
la dispersió geogràfica de la població de
Cubelles els representa un problema a
l’hora de desplaçar-se. També troben a faltar
zones comercials i d’oci i més equipaments
esportius.

Quines tasques has realitzat en el primer
terç del projecte?

I com es pot beneficiar el municipi
d’aquest projecte?

El projecte DIEP podria ampliar-se sis mesos més

Cubelles batega
Els alcaldes del Garraf visiten una agència
de desenvolupament econòmic a Euskadi
L’objectiu de la sortida és crear-ne una a la comarca que podria ser una realitat aquest estiu
L’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa
Romero, juntament amb la resta d’alcaldes
de la comarca, van ser al municipi de Pasaia
(Guipúscoa) per conèixer de primera mà el
model de desenvolupament supramunicipal
de la comarca d’Oarsaldea. La sortida, que
va tenir lloc els dies 27 i 28 de gener, estava
organitzada pel Consell Comarcal del Garraf
i va servir als màxims representats dels
municipis de la comarca per prendre nota
de l’experiència de l’Oarsaldea S.A., Agencia
de Desarrollo Comarcal de Oarsaldea.
Es tracta d’una empresa pública creada
l’any 1993 amb l’objectiu de promoure el
desenvolupament socioeconòmic de la
comarca a través de la col·laboració amb
institucions, programes i entitats com la

Diputació Foral de Guipúscoa, l’INEM,
ministeris estatals o el Fons Social Europeu.

Agència del Garraf
La motivació principal de la visita responia
a la voluntat del Consell Comarcal de crear
una agència de desenvolupament comarcal,
el que seria un pas més en la línia iniciada
fa temps pel propi Consell a través del
Pla Estratègic de Dinamització Econòmica.
Aquesta agència, que comptaria amb
l’aportació de capital públic dels municipis
del Garraf, tal i com ocorre amb l’homòloga
d’Euskadi, estaria en marxa aquest mateix
any i podria presentar-se a l’estiu. En l’estudi
que el Consell Comarcal va presentar a finals
de 2009 s’establien les noves tecnologies,

l’economia creativa, el desenvolupament
sostenible i el turisme, com els eixos en els
que hauria de basar-se l’agència del Garraf.
Aquesta, tindria per objectius impulsar
el desenvolupament econòmic de la
comarca, millorar la ocupació i els serveis, i
incentivar la col·laboració entre la iniciativa
privada, organismes públics, universitats i
administracions. Segons Maria Lluïsa Romero
en declaracions a Ràdio Cubelles, “cal un
nou model de desenvolupament econòmic
al Garraf que compti amb les aportacions
de tots els municipis, que no dupliqui serveis
i es rentabilitzi la funció que duria a terme
l’Agència”. A més, va afegir que “cal unir
esforços entre tots els municipis i fer front a
la crisi per sortir-se’n a nivell comarcal”.

Ajuntament i Generalitat informen
del procés d’apagada analògica
Els problemes amb la TDT plantejats per associacions de veïns i instal·ladors seran traslladats a
la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat
L’apagada de la senyal analògica de televisió va ser el motiu de la
trobada que es va organitzar el passat 14 de gener i que va aplegar a
representants polítics, veïnals i instal·ladors del municipi. Ismael Bataller,
enginyer col·laborador amb la Secretaria de Telecomunicacions de
la Generalitat de Catalunya, organisme encarregat del desplegament
de la TDT, va encapçalar la reunió exposant els problemes que s’han
constatat a nivell general i recollint les queixes de veïns i instal·ladors.
Bataller va exposar que “fins l’apagada analògica no es podrà avaluar
la problemàtica real”, ja que la convivència entre el senyal analògic
i el digital fa que el primer pugui causar interferències al senyal de
TDT. “És per aquest motiu que els centres emissors estan limitats
de potència” va apuntar. També va afirmar que “el 3 d’abril és una
data inamovible d’apagada segons el Ministeri d’Indústria” i que no
es poden tallar les emissions en analògic del repetidor del Montgrós
a Sant Pere de Ribes que dóna cobertura a algunes llars de Cubelles
perquè “aquest repetidor fa d’enllaç a d’altres que en depenen per
emetre només en analògic i que tallar-ne la senyal deixaria zones a
les fosques”.

Tres opcions
Les llars de Cubelles tenen tres repetidors propers als quals
encarar les antenes de televisió. El primer és el propi del municipi
ubicat a Mas Trader, que és el recomanat des de la Secretaria de
Telecomunicacions. El segon és l’anteriorment citat del Montgrós,
que planteja l’inconvenient de la irregularitat del senyal que emet.
Finalment hi ha el repetidor de La Mussara al que hi ha encarades,
sobretot, antenes de televisió de la zona marítima. El principal
problema d’aquest repetidor és que no emet el senyal dels canals
de TDT local de la zona,TDT Garraf i Penedès TV, i les emissores de
ràdio local de Vilanova, Sitges, Ribes i Cubelles.

Ismael Bataller, Ma. Lluïsa Romero i Xavier Grau en un moment de la reunió

Massa repetidors
El fet de tenir tants repetidors a la zona també representa un
problema, ja que poden interferir-se els senyals els uns als altres, tal i
com van certificar els instal·ladors del municipi presents a la reunió.
A més, també van transmetre les dificultats de recepció dels canals
del 60 al 69, és a dir, els de les emissores privades de caràcter estatal.
Amb els que no hi ha tants problemes són els canals locals (TDT
Garraf) i els canals públics autonòmics (Televisió de Catalunya) i
estatals (Televisió Espanyola). Segons els instal·ladors “la prova de foc
serà a l’estiu, quan augmenten els problemes de recepció del senyal” a
causa de l’orografia del territori, la proximitat del mar i les condicions
climatològiques, un fet constatat pel Secretari de Telecomunicacions
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Bosch, en l’anterior reunió
celebrada a Cubelles l’octubre passat. Finalment, els instal·ladors
també van reclamar més informació per part de les administracions
competents en la matèria, Generalitat i Ministeri d’Indústria.
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Cubelles batega
La 14a edició del concurs de contes, narració breu
i poesia “Víctor Alari”, a escena
Fins el 6 de març es poden presentar les obres del certamen a l’OPIC, que enguany dedica els
premis especials als 110 anys del Cor l’Espiga i als 20 anys de les bastoneres
La regidoria de Comunicació, a través de l’emissora municipal Ràdio
Cubelles, convoca per catorzè any consecutiu el concurs de contes,
narració breu i poesia “Víctor Alari”, en record i homenatge de qui
fou el primer director del mitjà de comunicació local. Les bases, que
es poden consultar íntegrament al web municipal (www.cubelles.
cat), estableixen que les obres han d’estar escrites en llengua
catalana, i s’han de presentar a l’Oficina d’Informació i Participació
Ciutadana - OPIC (C/Joan Roig i Piera, 3-5), abans del 6 de març de
2010, a les 13 h.

L’Ajuntament edita
un nou número
d’´El Pols de la Vila`
La publicació pretén
analitzar la gestió de
l’equip de Govern un
cop passat l’equador de
la legislatura
El Pols de la Vila, una publicació
municipal de la qual anteriorment
ja se n’havien editat altres números,
té una nova edició a punt de sortir
al carrer. Novament es tracta
de l’anàlisi ciutadà de la gestió
realitzada pel Govern municipal, en
aquest cas un cop passada la meitat
de la legislatura. Veïns i veïnes de
Cubelles de totes les franges d’edat
triades escrupolosament per atzar
han realitzat preguntes lliures sobre
una de les àrees competencials
del Consistori. Aquestes preguntes
han estat respostes pels regidors i
regidores en qüestió, resolent els
dubtes del ciutadà i explicant els
nous projectes en què es treballa
per la segona part d’una legislatura
que s’esgota l’any vinent.
Prèviament a les preguntes
ciutadanes, els propis regidors
i regidores responen un breu
qüestionari sobre les actuacions
més destacades fins ara, el grau
de compliment del Pla de Mandat,
nous projectes per als propers
anys i els aspectes a millorar de les
regidories que encapçalen. La nova
edició d’El Pols de la Vila ja s’ha
redactat i dissenyat, i actualment
es troba en procés d’impressió, pel
que es preveu que en les properes
setmanes serà repartida a les llars
de Cubelles.
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Com ja és habitual, els premis s’estableixen per categories: infantil (de
8 a 11 anys), juvenil (12 a 17) i adult (majors de 18 anys). Tots estan
formats per vals de compra en material escolar als establiments
col·laboradors, a excepció dels de categoria adult que seran en
metàl·lic. Pel que fa als premis especials, que enguany es dedicaran
tan en categoria adult als 110 anys del Cor l’Espiga de Cubelles, i en
juvenil als 20 anys de les bastoneres de la vila, estaran dotats amb
300 i 150 €, respectivament. En la modalitat de poesia, en categoria
infantil i juvenil el premi és únic i consisteix en material electrònic.
En la categoria adulta, hi ha tres premis en metàl·lic.

Activat el servei d’alertes municipals per SMS
La subscripció i els missatges rebuts són gratuïts per a la ciutadania,
que podrà escollir les categories de les que vol rebre informació
al seu telèfon mòbil
L’Ajuntament de Cubelles ja ha posat en marxa el servei d’alertes municipals per SMS. La plataforma
de subscripció es troba allotjada al web www.cubelles.cat i ja està operativa perquè els veïns i veïnes
de Cubelles s’hi donin d’alta per rebre, de manera gratuïta, els avisos i la informació de les diverses
regidories. Aquesta es divideix en tres categories: un primer bloc de participació i informació; el
segon bloc engloba cultura, societat, esports i festes; i, finalment, un apartat dedicat a temes de
joventut. El ciutadà pot seleccionar el grup que desitgi o bé subscriure’s a les tres categories i rebre
tota la informació que s’editi
en format SMS per part del
Consistori.
Aquest nou servei, ofert
per l’empresa SINERGYNE
Global Communications,
pretén ser una eina més
que apropi la informació
municipal a la ciutadania
d’acord amb les noves
tecnologies vigents.Es tracta
d’una eina més econòmica
que les tradicionals com
les publicacions en paper
que ja s’utilitza en altres
administracions i empreses
del sector privat.
Informació via e-mail
El servei d’alertes municipals
per SMS es completarà
amb una nova eina en
què actualment treballa
l’Ajuntament. Es tracta
d’un servei d’informació
municipal
via
correu
electrònic (newsletter). En
aquest cas els ciutadans
que s’hi subscriguin rebran
setmanalment un e-mail
amb els enllaços a les
principals informacions de
les diverses regidories del
Consistori. Aquest servei,
que encara no té data
prevista de posada en
marxa, serà també gratuït.
Montserrat Tura i Maria Lluïsa Romero a l’OPIC

Cubelles batega

9

Cubelles batega
El Poliesportiu municipal ja torna a oferir el servei de frontó
La construcció ha millorat considerablement les instal·lacions enderrocades per la construcció
del pavelló Poliesportiu
Les obres de construcció de dues pistes de frontó al Poliesportiu
municipal han finalitzat. La regidoria d’Esports ja ha començat a rebre
les primeres demandes de lloguer de les pistes, la normativa de les
quals s’ha revisat i adaptat a les noves i millorades instal·lacions.
L’equipament esportiu substitueix a les antigues pistes, enderrocades
amb motiu de la construcció del pavelló poliesportiu, les obres del
qual actualment estan aturades.
Els nous frontons, que tenen la mateixa orientació que els enderrocats,
estan envoltats per una tanca metàl·lica amb una porta d’accés a
l’extrem del nou pavelló. Tot el recinte disposa d’una il·luminació
ambiental, a més de les lluminàries de les pistes. Una xarxa tanca la
instal·lació per dalt i pel frontal de la paret de joc, de tal manera que
es minimitza el número de pilotes que poden escapar-se de la pista.
També s’ha fet un passadís perquè els jugadors i les jugadores del
futbol vagin dels vestidors de l’estadi Josep Pons i Ventura al camp
de futbol petit. Tot el perímetre de la instal·lació està envoltat per
una tanca de dos metres d’alçada i tots els accessos estan il·luminats
degudament. A més, els accessos s’han cobert amb grava, de tal
manera que les persones usuàries de la instal·lació puguin accedir-hi
còmodament.
Les obres les ha realitzat l’empresa Celso Portela Construccions S.L.,
amb un cost de 158.069,81 €. La nova normativa d’ús del frontons
obliga als usuaris “a passar per la consergeria”, on “se’ls hi donarà
la clau i tindran el seu temps”, explica el regidor d’Esports, Lluís
Pineda. L’objectiu d’aquest nou sistema és que la instal·lació “estigui
més controlada”.

Noves pistes de frontó del Poliesportiu

Noves oficines
Des de primers del 2010, la regidoria d’Esports ha traslladat
les seves oficines al nou edifici de consergeria del Poliesportiu
municipal. Les obres de construcció, que formaven part del projecte
de reurbanització de l’entorn de les instal·lacions esportives i de
l’accés a l’institut, van finalitzar a les acaballes del 2009.
Les dependències de la regidoria estan formades per un espai amb una
sala de reunions, despatx del responsable polític i del personal tècnic i
administratiu, així com un espai de recepció i per a l’empresa que gestiona
la instal·lació. A més, la regidoria d’Esports ha habilitat una bústia per a la
correspondència de totes les entitats esportives que ho desitgin.

Ajuntament i Diputació estableixen canvis al calendari fiscal
El Consistori ha insistit en fraccionar el rebut de l’impost de béns immobles fins a en quatre terminis
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Cubelles han tancat el calendari fiscal
per a l’exercici 2010, que té, com a principal
novetat, el fraccionament en quatre terminis
el rebut domiciliat de l’impost de béns
immobles (IBI) i en dos els que no ho
estan.
Aquesta va ser una de les peticions que el
Consistori va fer a l’Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) per tal de facilitar a les
persones contribuents el pagament dels
tributs municipals. L’Organisme ha adaptat
el seu sistema informàtic, que impedia fer
més fraccionaments de l’IBI, de tal manera
que s’estableixen quatre períodes impositius
per a les persones que el tenen domiciliat.
El primer pagament s’abonarà del 3 al 8 de
maig; el segon de l’1 al 6 de juliol; el tercer
de l’1 al 6 d’octubre; i, finalment, el quart de
l’1 al 6 de desembre. Pel que fa als domicilis
que es paguen directament a les finestretes
de les entitats bancàries col·laboradores, el
primer termini cal ingressar-lo entre el 4
de juny i el 5 d’agost, mentre que el segon
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pagament s’ha de fer entre el 5 d’agost i el
5 d’octubre.
La resta d’impostos i taxes mantenen els
períodes de pagaments vigents en els
darrers anys, des l’arribada de l’Organisme a
la recaptació municipal. D’aquesta manera, a
banda de l’IBI, s’estableixen quatre períodes
de pagament de tributs. Entre l’1 de febrer i
l’1 d’abril es passa a cobrament l’impost de
vehicles (IVTM); de l’1 d’abril al 3 de juny
cal abonar l’impostos de béns immobles
de característiques especials; del 4 de juny
al 5 d’agost es tributa per l’impost de
béns rústics, la recollida d’escombraries, el
cementiri municipal i els guals; i, finalment,
de l’1 d’octubre al 2 de desembre s’abona
l’impost d’activitats econòmiques.
Des de l’Ajuntament de Cubelles i
l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona confien en què
aquestes mesures, unides a les que ja recull
la normativa ordinària d’ajornament de
tributs de la Diputació i les excepcions i
beneficis fiscals que contemplen les diverses

ordenances, taxes i impostos municipals,
alleugereixi una mica la situació econòmica
de les famílies cubellenques. Així mateix, i
per tal de beneficiar-se del fraccionament
de l’IBI en quatre períodes, es recomana la
domiciliació dels rebuts municipals.

Informació fiscal per sms
Per altra banda, l’Organisme s’apunta a l’ús de
les noves tecnologies en la gestió tributària.
Des de l’arribada a Cubelles funciona un
servei d’avisos per missatge de text al mòbil
(sms) en què es pot rebre informació dels
període impositius i l’import dels impostos
i taxes que gestiona l’organisme. Per cada
rebut domiciliat, el titular del rebut que
s’hagi donat d’alta al web de l’Organisme
(http://orgt.diba.cat/) rebrà un avís amb la
informació del càrrec que tindrà lloc en
el seu compte bancari i si està a punt de
finalitzar el termini de pagament, en el cas
de rebuts pendents no domiciliats. L’únic
requisit per utilitzar aquest servei, que
és gratuït, és tenir domiciliat algun tribut,
preferiblement, l’IBI.

Cubelles batega
La dinamització juvenil a l’espai públic
és el nou projecte de Joventut
L’Espai Jove disposa de bloc i facebook, on s’informa de les activitats dirigides a la joventut
La regidoria d’Infància i Joventut duu a
terme el Projecte de Dinamització Juvenil a
l’Espai Públic (DIEP), que està impulsat per
l’Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona i
compta amb finançament del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Aquest programa s’ha ofert a 18 municipis
de Barcelona, entre ells a Cubelles. La
Diputació, a través d’un pla d’ocupació, ha
contractat una dinamitzadora que treballa
amb l’equip de joventut de Cubelles, amb
l’objectiu d’identificar les necessitats i
demandes que presenten els grups de

joves a l’espai públic i establir procediments
d’actuació per a donar resposta a les
necessitats manifestades pels i per les joves.
La feina que s’està desenvolupant consisteix
en detectar i fer el seguiment dels llocs de
socialització, trobada i relació dels joves de
12 a 18 anys al municipi i prestar atenció a
aquest col·lectiu, tant a l’Espai Jove com en
espais de socialització, especialment a l’espai
públic (places, centres d’ensenyament,
equipaments esportius...).
Noves activitats a l’Espai Jove
El servei de l’Espai Jove continua treballant,

organitzant i proposant noves activitats. Una
d’aquestes és el concurs de fotografia “Ull
Jove”, per al qual ja es poden fer propostes.
El concurs està emmarcat dins de la 2a
Setmana Jove, que tindrà lloc del 26 de
juny al 2 de juliol. El servei també té previst
convocar un curs de monitors/es de lleure
per a la Setmana Santa.
Per estar permanentment informat, l’Espai
Jove us recomana estar atents al bloc
(http://espaijovecubelles.blogspot.com) i al
facebook, on properament s’informarà de
totes les activitats que s’estan organitzant,

324.000 euros per al Pla especial urbanístic
de la desembocadura del riu Foix
Les persones contractades a través del Pla d’ocupació signat amb el Consell Comarcal han
realitzat tasques de neteja de la llera des del pont de la c-31
L’Ajuntament de Cubelles ha rebut tres subvencions de diversos
organismes per cofinançar el Pla especial urbanístic de la
desembocadura del riu Foix per un import total de 324.000€. Les
subvencions representen un terç del total del projecte, valorat en
982.517,96€, i provenen de la Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge de la Generalitat de Catalunya (180.000€), el Fons FEDER
(138.000€) i la Diputació de Barcelona (6.000€). L’objecte del pla
és preservar les característiques naturals de la llera del riu Foix,
condicionar-la i millorar-la per potenciar el seu valor ecològic i
paisatgístic i fer-los compatibles amb les activitats de l’entorn. A
banda, també se’n regularan els usos permesos, i precisament en
aquest aspecte l’Ajuntament va iniciar els tràmits l’abril de l’any
passat per incloure la desembocadura del Foix com a refugi de pesca
i prohibir-ne la pràctica indiscriminada. El passat mes de novembre la
Direcció General del Medi Natural va informar de la rebuda de la
petició i s’espera que en breu es pronunciï de manera favorable.
Pla d’ocupació
La desembocadura del riu Foix també s’ha beneficiat del Pla
d’ocupació que el Consistori ha signat amb el Consell Comarcal
del Garraf. Aquest conveni ha permès que es rebi una subvenció

Desembocadura del riu Foix

del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per la
contractació de persones a l’atur que han realitzat obres d’interès
general i social. La tasca que han dut a terme és la neteja de la llera
del Foix des del pont de la c-31 i fins a la desembocadura. A més,
les deu persones contractades també han fet la neteja d’abocadors
incontrolats al terme municipal i la neteja perimetral dels camins de
les urbanitzacions i zones forestals, entre d’altres feines.

El passeig Narcís Bardají estrena enllumenat
S’han instal·lat quinze fanals de baix consum com els que ja es van col·locar a la desembocadura del riu Foix
La primera fase de substitució dels fanals de
la rambla Narcís Bardají ja ha finalitzat. Els
treballs, realitzats a meitats del passat mes
de gener, han consistit en la col·locació de
quinze nous fanals baixos amb il·luminació
de tipus led que representen un important
estalvi econòmic. De moment, l’Ajuntament
ha realitzat una primera fase de les obres
de millora col·locant un enllumenat similar
al que ja es va instal·lar a l’entrada a la

urbanització de Mas Trader, però restarà
pendent de la realització d’una segona fase.

Enllumenat a la desembocadura
D’altra banda, l’Ajuntament de Cubelles vol
tirar endavant un projecte de millora de
l’enllumenat a la desembocadura del riu Foix.
Tot i que ja es va dur a terme una primera fase
d’actuació que també va instal·lar il·luminació
led, el Consistori vol iniciar un nou projecte

de millora de la il·luminació a la zona de les
passarel·les. Segons el regidor d’Obres i Serveis
Viaris, Joan Albet, “aquesta actuació milloraria
la il·luminació de la desembocadura que és
una zona molt transitada a la nit”. De moment,
l’Ajuntament disposa del permís de l’Agència
Catalana de l’Aigua, però resta pendent
d’altres permisos que són competència del
departament de Medi Ambient i el de Costes
de la Generalitat de Catalunya.
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Cubelles batega
El Consistori reclama una ampliació de l’estació
de bombament de l’avinguda Onze de Setembre
La gestió d’aquest equipament i de la Depuradora correspon al Consell Comarcal del Baix Penedès
L’Ajuntament de Cubelles ha reclamat al
Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP)
i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
una solució als problemes de l’estació
de bombament de l’avinguda Onze de
Setembre, que aboca aigües fecals al riu
Foix quan plou. Per evitar-los, el Consistori
va reformar el clavegueram entre aquesta
estació de bombament i la carretera, amb
l’ajuda del Pla E. Ara, quan plou, la nova
canonada es troba amb unes bombes
insuficients. El Govern municipal va reunirse amb els dos organismes a la seu de
l’ACA i s’hi van presentar els projectes de

l’emissari de l’estació de bombament, però
“fins al febrer o març no sabran si tenen
disponibilitat econòmica suficient per tirarlos endavant”, segons va declarar Maria
Lluïsa Romero. Tot i això, l’Alcaldessa va
assegurar que els projectes cubellencs han
passat a ser “màxima prioritat” per l’ACA,
i que en condicions normals es podran
executar l’any vinent.
Actuació urgent
La reforma d’aquesta estació ja s’hauria
d’haver fet, però els ajustos en els
pressupostos del Baix Penedès l’han
endarrerit malgrat ser una actuació urgent.

Al connectar l’ampliació del clavegueram al
bombament, les bombes no tenen suficient
cabal per enviar-ho a la Depuradora i l’aigua
surt pel punt més baix, tal i com va ocórrer
després de les pluges de l’octubre passat,
que van provocar inundacions i abocaments
d’aigües fecals al riu Foix. L’Ajuntament de
Cubelles s’ha reunit en diverses ocasions
amb el Consell Comarcal del Baix Penedès,
ens que gestiona l’estació impulsora i la
Depuradora municipal. La voluntat del
Govern de Cubelles és que “assumeixin
les seves obligacions i es resolguin les
mancances d’aquella zona”.

Comença la segona fase del programa
de recepció i acollida al municipi
Participació analitzarà els serveis que ofereixen els diferents
departaments per determinar quina és la informació clau
La regidoria de Participació Ciutadana està ultimant el programa
de recepció i acollida al municipi. Es tracta d’un nou servei, que
es gestionarà directament des de l’Oficina de Participació i
Informació Ciutadana (OPIC), que pretén dotar als nous residents,
sigui quina sigui la seva procedència, de la informació necessària
per desenvolupar-se de manera més fàcil en la seva arribada al
municipi.
El regidor de Participació Ciutadana, Xavier Grau, ha anunciat la
finalització de la primera fase del projecte, la de diagnosi de la
població, d’acord amb l’encàrrec del Govern municipal. En la segona
fase, que començarà un cop presentat al Govern els resultats de la

diagnosi inicial, s’analitzaran
els serveis que ofereixen
tots els departaments
per veure quins poden
Oficina de Participació i Informació Ciutadana
ser claus perquè els nous
cubellencs i les noves cubellenques coneguin des del primer dia.
“Volem que les persones que s’empadronen al municipi rebin
una acurada informació dels serveis municipals, mèdics, educatius,
culturals, cursos de formació, història del municipi...”, explica Grau.
La voluntat és poder adreçar a aquestes persones als serveis que
necessitin. Segons la planificació amb què treballa la regidoria, el
servei es podria posar en marxa aquest mateix any.

La definició de les accions de gènere per redactar
el Pla d’Igualtat, en la recta final
La diagnosi de l’estat actual del polítiques de gènere ja ha acabat
La diagnosi de l’estat actual de les polítiques
municipals relacionades amb el gènere al
municipi està a punt de finalitzar. L’empresa
contractada per la Diputació de Barcelona,
Espai per a la igualtat, que té com a finalitat
la redacció final d’un Pla d’Igualtat homedona al municipi, es troba en la recta final del
procés d’entrevistes amb els tècnics i entitats
municipals. La informació aconseguida a través
d’aquestes entrevistes, juntament amb els
resultats aconseguits en el taller participatiu
celebrat a finals d’octubre de l’any passat,
conformen la fotografia fixa de l’estat actual de
la relació home-dona en les accions i serveis
que es desenvolupen a nivell municipal.
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Les polítiques locals amb perspectiva de
gènere són l’objectiu final del pla. El projecte té
set línies estratègiques: impulsar les polítiques
de gènere; lluitar contra la violència de gènere;
fomentar la participació sociopolítica de les
dones; promoure canvis en el repartiment
de treballs i usos del temps; fomentar la
coeducació, la formació i la producció cultural
de les dones; incloure la perspectiva de gènere
en el disseny de ciutats i territoris; i promoure
la salut de les dones. Un cop tancada aquesta
primera fase, el pla d’igualtat començarà a
definir les accions que hauria de dur a terme
l’Ajuntament de Cubelles en cadascuna
d’aquestes set línies estratègiques.

Cubelles batega
36.000 € de subvenció per a rehabilitar l’edifici de l’Aliança
L’Ajuntament i la societat cultural signen un conveni que preveu la recuperació de la històrica
seu de la plaça de la Font
L’Ajuntament de Cubelles ha rebut la
concessió de 36.000 euros que es destinaran
a la rehabilitació de l’edifici de l’Aliança situat
a la plaça de la Font. La subvenció, atorgada
per la Diputació de Barcelona, forma part
de la convocatòria que es va obrir l’estiu
del 2009 d’ajuts per la restauració i millora
de locals socials i ateneus. La regidoria de
Promoció Cultural es va posar en contacte
amb la Societat l’Aliança per tal de poder-se
beneficiar d’aquesta subvenció i va signar el
setembre passat un conveni amb l’entitat.
El projecte de rehabilitació el formen dues
fases. La primera valorada en 240.000€
consta de la rehabilitació completa de la

planta baixa, on està situada la sala gran amb
l’escenari. L’adequació a les noves lleis de
accessibilitat, així com la insonorització de
l’espai interior seran les principals actuacions
que s’hi duran a terme. La segona fase de
les obres de rehabilitació les consensuaran
els Serveis Tècnics municipals i l’arquitecte
contractat per l’Aliança. Un cop establertes
les prioritats, caldrà presentar els projectes
i establir els calendaris per dur a terme
les obres de remodelació que, un cop
finalitzades, permetran el cobrament de la
subvenció. Aquesta remodelació permetrà
poder fer novament ús d’aquest emblemàtic
edifici de la vila.

Seu de la Societat Cultural l’Aliança

Reparada la torre del Castell dels Marquesos d’Alfarràs
Segueixen les obres de condicionament del pati de Ponent i en breu la Diputació redactarà
el projecte de remodelació de la plaça
Les obres de reparació de la torre del Castell dels Marquesos
d’Alfarràs, malmesa el juliol de 2008 per un llamp, ja han finalitzat.
Aquesta actuació presentava la dificultat de l’alçada i de col·locació de
la bastida per poder reparar la coberta de la torre, segons l’arquitecte
del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació
de Barcelona, responsable de l’obra. Es tracta d’una actuació que
havia sol·licitat l’Ajuntament i que l’SPAL va decidir dur a terme
alhora que seguia amb les obres de remodelació i condicionament
del pati de Ponent del Castell i la construcció d’uns lavabos.

Sala polivalent

Castell dels Marquesos d’Alfarràs

La voluntat des de la regidoria de Promoció Cultural és la
construcció d’una sala polivalent per realitzar exposicions i
conferències ubicada al pati de Ponent del Castell, on antigament
hi havia els estables. De moment no existeixen terminis, però es
confia que a finals d’any es pugui començar a treballar aquesta
nova actuació que manté la voluntat del Consistori d’impulsar els
usos culturals del Castell.

Remodelació de la plaça
D’altra banda, l’Ajuntament està pendent que la Diputació de Barcelona
redacti el projecte de les obres de la plaça del Castell. De fet, l’Ajuntament
i la Diputació han acordat impulsar aquests treballs que podrien superar
els 300.000€, segons l’avantprojecte existent. La intenció de la Diputació
és recuperar el mur i la plaça per deixar-la utilitzable novament, tot i que
serà el projecte final el que definirà l’actuació concreta.

La poetessa Dolors Thomas mor als 86 anys
L’any 1997, Cubelles la va nomenar filla adoptiva del municipi per la seva trajectòria literària i
per haver impulsat el concurs de Roses
El 23 de desembre va morir a l’edat
de 86 anys la poetessa cubellenca
Dolors Thomas i Fabregat, filla
adoptiva de la vila des de l’any
1997 per la seva tasca literària i per
haver estat la impulsora del concurs
de Roses. Dolors Thomas es va
instal·lar a Cubelles l’any 1979 i poc
després va entrar a Ràdio Cubelles,

on dirigia i presentava Les flors, un
espai que va durar tres temporades
i que dedicava cada programa a
una flor diferent. Poc després va
impulsar la creació del concurs de
Roses Vila de Cubelles del qual va
ser presidenta d’honor del jurat, un
cop retirada de la seva organització.
En la seva vessant literària, Thomas,

a banda de premis diversos al llarg
de la seva trajectòria, va col·laborar
al Full de Cubelles i als programes
de Festa Major. L’any 1999 va
publicar, amb la col·laboració de
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Cubelles, el recull de poesies
Espurnes poètiques de la vila que
m’ha fet filla adoptiva.

Dolors Thomas
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Cubelles batega
Balanç molt satisfactori de la Policia Local en el 2009
L’Inspector destaca la tasca preventiva i de proximitat, i marca com a objectiu
per al 2010 el compliment de les Ordenances Municipals
Les primeres estadístiques dels serveis realitzats per la Policia local
de Cubelles mostren un augment, en alguns casos molt significatiu,
de la tasca preventiva i de proximitat que s’ha realitzat al llarg de
l’any passat, un dels principals objectius del cos. L’Inspector de la
Policia, Sebastià Rodríguez, qualifica aquests resultats de totalment
satisfactoris, tant en la tasca dels agents del cos policial i els diversos
comandaments com en la confiança dipositada pel ciutadà.
Respecte a l’apartat de denúncies, els increments han estat més que
notables. Les infraccions a les Ordenances Municipals, competència
exclusiva de la Policia Local, s’han superat en més d’un 20%, mentre
que les infraccions al Servei Català del Trànsit (documentacions del
vehicles i assegurances) han augmentat un 87%. Pel que fa a la llei de
protecció de la seguretat ciutadana- que inclou baralles, alteracions
de l’ordre públic, infraccions per tinença i/o consum de drogues,
tinença d’armes, etc...- han augmentat un 120% respecte l’any 2008.
Al llarg del 2009 s’han multiplicat per sis els controls policials de
seguretat ciutadana o viària, el que ha servit perquè la detecció
d’infraccions s’hagin quadruplicat.

Reducció de l’accidentalitat

Curs d’educació vial a l’escola Charlie Rivel

plànols del municipi per afectació que s’utilitzen com a eina de
prevenció de futurs delictes.

Al llarg del 2009 s’han produït un total de 137 accidents de trànsit al
nucli urbà, 77 sense ferits i 60 amb ferits de diversa lesivitat, sense que
hi hagi hagut cap mort. En comparació amb les dades existents de
l’any 2008, la reducció total implica un 22% -un 15% en els accidents
amb ferits i un 27% en els accidents amb només danys materials- .
Les dades recopilades arran dels accidents registrats han servit per
detectar els punts negres del municipi i a partir d’ara la Policia Local
els estudiarà per tal de realitzar les corresponents propostes de
millora amb la finalitat d’eradicar-los o, si més no, reduir-los.

Conflictes entre particulars

Més peticions ciutadanes

Objectius 2010

Els requeriments de la ciutadania també ha experimentat un
augment, en concret s’ha realitzat 9.113 demandes de serveis i
10.717 demandes d’informació, el que implica un augment de més
d’un 26% respecte del mateix període de l’any anterior.
Les denúncies presentades per la ciutadania pels diferents delictes
i faltes penals han augmentat un 12% i el nombre de detinguts, un
30%. En aquest cas també hi ha un estudi posterior de les zones
a on es produeixen diversos tipus de robatoris que ajuden a crear

En el cas de la resolució de conflictes entre particulars, destaca
l’augment de la mediació com a opció policial. En aquest cas, l’augmentat
d’aquest tipus de solucions als problemes veïnals ha augmentat
gairebé un 40%, mentre que en els casos dels conflictes familiars, el
percentatge s’ha triplicat. Aquest servei ajuda a la consolidació de la
policia de proximitat, el mateix que la figura del policia de barri i la
unitat en bicicleta estrenada a l’estiu, que han implicat un augment de
comunicats d’anomalies produïdes a la via pública.
A banda de millorar les dades del 2009, l’Inspector de la Policia
Local considera que els objectius per al 2010 són seguir la línia
de consolidació de la policia de proximitat i el compliment de les
ordenances municipals, amb especial èmfasi a la de tinença d’animals
domèstics, doncs generen moltes queixes entre els veïns. En aquest
punt es vigilarà sobretot que no es permeti deixar les defecacions
a la via pública i que els animals vagin degudament lligats segons
marca la normativa.

La Policia Local engega una campanya de vigilància
i control sobre la tinença d’animals domèstics
Fins el 28 de febrer, la Policia Local de Cubelles té en marxa una campanya sobre el
compliment de l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics. La tasca del
personal serà augmentar la vigilància, per tal d’informar i denunciar a les persones
infractores de la normativa.
Els controls es faran, bàsicament, en parcs infantils, passejos i en totes aquelles
zones de la població a on els propietaris o responsables dels animals, habitualment,
els poden portar sense lligar. En cas d’observar alguna conducta que sigui
susceptible d’infringir la normativa, s’identificarà la persona i se li lliurarà una còpia
de l’ordenança amb acusament de rebut, tant si la infracció és motiu de denúncia
com si no ho és.
La franja horària en la que es desenvoluparan aquests controls serà, bàsicament,
entre les 7 i les 10 hores, i des de les 17:30 fins a les 23 hores, en parcs i espais públics
com la plaça Pere IV, Prat de Cubelles, parc de Santa Maria, carrer Molí de Baix
amb carrer Miguel de Cervantes, passeig Marítim, passeig de la Mar Mediterrània,
passeig de la Marina, plaça Catalunya, rambla Pau Casals, estacionament de l’estació
de Renfe, plaça de la Sardana, passatge Anxaneta, carrer Darius Huguet i la zona
verda del carrer Ciutat de Barcelona amb carrer Darius Huguet.
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Cartell de la campanya

Cubelles batega
La crisi incrementa la demanda
de les famílies al banc d’aliments
La regidoria reclama un augment del personal de Serveis Socials
per agilitzar la tramitació d’ajudes
Una vintena de famílies de Cubelles reben les ajudes del banc
d’aliments que distribueix Càritas. Aquest organisme es basa amb
les dades que els facilita la regidoria de Serveis a les Persones, a
través dels Serveis Socials. Des dels Serveis Socials municipals, es
tramiten les ajudes del banc d’aliments que es distribueixen a través
de Càritas, que és l’organització encarregada de proporcionar lots
d’aliments a aquelles persones que compleixen tota una sèrie
de requisits com seria per exemple un nivell baix d’ingressos per
dificultats econòmiques. L’actual crisi econòmica ha fet incrementar
la demanda d’aquestes ajudes i ja hi ha 21 famílies més que es troben
en llista d’espera. L’hipermercat Carrefour col·labora quinzenalment
en aquestes ajudes entregant a una família unes bosses amb aliments
bàsics, com ara fruita fresca, carn, peix, llegums i llet; les altres vint
famílies, ho reben directament de l’Ajuntament.

Plantilla insuficient
Per poder fer front a aquest tipus d’ajudes, anualment l’Ajuntament

signa un conveni amb el Consell Comarcal del Garraf per rebre
subvencions que ho financin, doncs el Govern local no té plenes
competències ja que el municipi té menys de 20.000 habitants,
requisit per tenir aquesta competència transferida. A principis del
2009, l’Ajuntament ja va posar de manifest la necessitat d’ampliar
el personal per la impossibilitat d’atendre les peticions que s’han vist
augmentades a causa de la crisi econòmica. Actualment, la plantilla
que gestionen els Serveis Socials a Cubelles la conformen dues
treballadores socials, una educadora social, dues treballadores familiars
i dues administratives. Tot i això, des de la regidoria es considera
que el personal és insuficient, el que comporta grans retards per la
magnitud de persones que sol·liciten ajudes socials. L’Ajuntament
espera solucionar aquesta situació apostant per les polítiques socials,
fent funcionar l’Ajuntament de manera més econòmica i capitalitzar
els esforços per fer front a la crisi i les seves conseqüències, línies
estratègiques del pressupost 2010 al Consistori.

Dinamització Econòmica treballa en la creació del consell
sectorial de comerç del teixit empresarial
El departament vol unificar la identitat corporativa del comerç local
La regidoria de Dinamització Econòmica i
Comerç està ultimant la creació del consell
sectorial de comerç i del teixit empresarial.
L’objectiu és poder planificar les mesures a
aplicar per incentivar i recolzar el comerç i
el teixit empresarial.
Una de les accions prioritàries és la creació
d’un òrgan consultiu on s’apleguin tots
els actors implicats. Es tracta d’un òrgan
dinàmic, que ha d’ajudar a l’Ajuntament a
donar respostes eficaces i eficients a les
problemàtiques, noves realitats i estratègies
del sector. La voluntat de la regidoria és que

aquest òrgan estigui format per persones
amb empenta i interès per treballar
activament en la dinamització econòmica del
municipi, sota el lideratge del Consistori.
Per altra banda, la regidoria també ha
començat el procés de creació de la identitat
corporativa del comerç, que s’emmarca
en el pla d’accions dictat per l’estudi de
creació d’un centre comercial urbà. Per a
desenvolupar aquest projecte, la Diputació
de Barcelona ha concedit un ajut a la
regidoria per fer un estudi per dinamitzar i
crear un centre comercial urbà

Conveni amb la nova associació
d’artesans
Els firaires de l’estiu s’han associat i han
creat una associació, anomenada A dos
mans, amb l’objectiu d’unir esforços, tenir
una imatge comuna i fer accions conjuntes
amb l’Ajuntament per promocionar les
platges i l’estiu. Aquest any hi ha hagut més
parades que anys anteriors i s’ha ampliat
la ubicació. A banda del passeig marítim
també s’han instal·lat paradistes al passeig
de la Mar Mediterrània i la regidoria treballa
per ampliar l’espai destinat a l’artesania al
passeig de la Marina.

El Consistori aprova un protocol d’avaluació,
tria i eliminació de documents
L’Ajuntament de Cubelles ha posat en marxa un protocol per
determinar el tractament que s’ha de fer dels documents que hi ha
a l’arxiu municipal. El protocol s’ha elaborat partint de les directrius
donades per la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona
i determina el procediment que seguirà l’ Ajuntament a la hora
d’eliminar documentació original produïda o rebuda per la institució.
En la fase final del cicle de vida dels documents es decideix de
conservar-los o d’eliminar-los, en virtut del seu valor administratiu,
legal, fiscal o històric. Tots els documents públics han de ser objecte

d’avaluació i aquesta determina si un document és de conservació
permanent o si s’ha d’eliminar i quins són els terminis de conservació.
L’instrument que ens ofereix la Generalitat de Catalunya són les Taules
d’Avaluació Documental, que es publiquen periòdicament al DOGC,
i que són el fruit del treball de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació
i Tria Documental (CNAATD). Aquestes Taules d’Avaluació, que
s’aniran aplicant paulatinament sobre la documentació administrativa
posterior a l’1 de gener de 1940, es poden consultar a l’adreça
següent: http://cultura.gencat.cat/arxius/cnatdt/index.asp.

15

Cubelles batega
El departament de Consum va tramitar
238 expedients al 2009
El SOLC ja té més de 1.500 usuaris i usuàries i ha cobert el 20% de les ofertes que va gestionar
L’oficina municipal d’atenció al consumidor (OMIC) va tramitar un
total de 238 expedients de consum, un 62% més que l’any anterior
i han suposat un estalvi a la ciutadania de prop de 4.500 €.
Entre els assumptes més consultats, la telefonia mòbil suposa un 32%
de les consultes, els elèctrics un 10% i les reclamacions de garantia un
14,29%. A més, l’OMIC realitza setmanalment una secció al programa
de l’emissora municipal, Cubelles a les 12, i durant l’any passat va fer
un taller de consum a l’IES Cubelles (4rt. D’ESO), una campanya
d’informació als establiments de venda de pa, neteja tèxtil i agències de
viatges i la projecció del documental Endeutats, amb la col·laboració
de l’ADICAE (Associació de consumidors de bancs i caixes).

Per la seva banda, el Servei d’Orientació Laboral de Cubelles
(SOLC) va acabar l’exercici 2009 amb 365 noves persones inscrites,
de les quals el 90% estan en situació d’atur. Dels 1.566 usuaris actius,
el 40,93% són homes i el 59,07% dones, s’han gestionat 51 ofertes,
60 llocs de treball i s’han cobert un 20%. La resta l’empresa ha
cancel·la’t el procés o ha trobat el personal per altres vies. Finalment,
el Club de la Feina, un dels serveis del SOLC, ha superat els 5.000
usuaris i usuàries, mentre que més de 400 persones s’han beneficiat
dels cursos de formació, entre els que destaquen tallers setmanals
de perdre la por a l’ordinador, tècniques per a la recerca activa de
feina, com elaborar un currículum, el curs de manipulador d’aliments,
i un curs d’ofimàtica bàsica i avançada.

El SOLC té la seva seu a l’oficina de Dinamització Econòmica i Comerç

L’Ajuntament posa en marxa el Servei a la Iniciativa
i Consolidació Empresarial de Cubelles (SICEC)
Aquest nou servei té l’objectiu d’informar i assessorar a les empreses del municipi i la voluntat
de crear un viver d’empreses de joves emprenedors
La regidoria de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament de Cubelles ha posat en
marxa el SICEC, el Servei a la Iniciativa
i Consolidació Empresarial de Cubelles.
Aquest nou servei pretén ser un punt
d’informació per a les empreses que treballi
per la seva implantació i consolidació. A
més, el SICEC també coordinarà els serveis
municipals en matèria de treball. El regidor
de Dinamització Econòmica i Comerç,
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Joan Albet, declarava que es vol “anar més
lluny i crear un viver d’empreses de joves
emprenedors, fer programes d’ajuts i de
formació que col·laborin amb aquestes
empreses i les guiïn per assolir els objectius
marcats”. La voluntat del Consistori és
mantenir una política de dinamització
comercial vetllant pel creixement de les
empreses del municipi i es realitzarà una
base de dades del teixit del comerç local.

Per donar a conèixer aquest servei, la
Regidoria de Dinamització Econòmica
i Comerç ha editat un díptic informatiu
sota l’eslògan Dinamitza el teu negoci, on
a banda de parlar del SICEC, també es
recull informació dels altres serveis com
l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor), el SOLC (Servei d’Orientació
Laboral de Cubelles) i els programes d’ajut,
formació i dinamització comercial.

Plens municipals
Ple ordinari de 21 de desembre de 2009
DONAR COMPTE
Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 974/2009 al 988/2009,
997/2009, 1038/2009 i del 1045/2009 al
1132/2009.
Temes de personal.
APROVATS
Acta de la sessió extraordinària del 2 de
novembre de 2009. Aprovada per 16 vots a favor
(4 del PSC, 4 de CiU, 3 d’ ICV, 1 d´ERC, 2 del PPC,
1 d’ ICb i 1 d’ EC-FIC ) i 1 abstenció ( 1 del Sr.
Coch d’ ICV per no haver assistit a dita sessió).
Acta de la sessió ordinària del 16 de novembre

de 2009. Aprovada per unanimitat.
Concedir a al Sr. Noël-Herman Casals Ramón,
l’autorització de compatibilitat amb l’exercici
d’activitat privada. Aprovat per 13 vots a favor (4
del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 2 del PPC, 1 d’ICb i
1 d’EC-FIC) i 4 abstencions (4 d’ICV).
Ratificar el Conveni Col·lectiu del personal
laboral,i Pacte de Condicions del personal
funcionari de l’Ajuntament de Cubelles, firmat
per la Mesa Negociadora el dia 16 de desembre.
Aprovat per unanimitat.
Manifest de condemna del segrest dels tres
cooperants catalans a Mauritània. Aprovat per
unanimitat.
Aprovació inicial del Mapa d’Instal·lacions i
Equipaments Esportius Municipals de Cubelles
(MIEM). Aprovat per 13 vots a favor (4 de CiU, 4

d’ICV, 1 d’ERC, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC) i
4 abstencions (4 del PSC).
Aprovació definitiva de les ordenances fiscals
per a l’exercici del 2010. Aprovades per 9 vots a
favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 d’ERC) i 8 vots en
contra (4 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC).
Calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2010
en quan a tributs delegats a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Moció de suport a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya que presenten els grups d’ICV, PSC,
ERC, ICb i EC-FIC. Aprovada per 14 vots a favor
(4 del PSC, 3 de CiU 1 d’ ERC, 4 d’ ICV, 1 d’
ICb i 1 d’EC-FIC ), 1 abstenció (1 del Sr. Albet de
CiU per no trobar-se present a la sala) i 2 vots
en contra (2 del PPC).

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern ordinària del 9/12/09
DONAR COMPTE
Sentència nº319/2009 del 17 de novembre
de 2008 recaiguda en el recurs 335/07 per
desestimació de recurs de reposició corresponent
a una reclamació patrimonial.
Sentència nº302/2008 del 8 d’octubre contra
l’ordenança fiscal nº25 de l’Ajuntament de
Cubelles.
Decrets d’Alcaldia 1065/2009, 1079/2009 i
1092/2009.
APROVATS
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 24 de novembre de 2009.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa MARTIN YALE IBÉRICA S.L. per
l’adquisició de cinc destructores de documents
per a diferents serveis i dependències municipals
per import de 4.578,17 €.
Contracte menor de serveis amb la Asociación
Instituto de Biomecánica de Valencia per la
realització del control de qualitat per acreditar
que la gespa artificial del camp de futbol
municipal ”Josep Pons i Ventura” assoleix les
propietats exigides per import de 3.839,60 €.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa NETICONT S.L. per la compra d’onze
contenidors de recollida selectiva per import de
9.059,60 €.
Contracte menor d’obres amb l’empresa
RIVISA INDUSTRIAL DE CERRAMIENTOS
METÁLICOS, S.A. per la realització de l’obra pels
treballs de tancament de dos solars destinats
a equipaments municipals per import de
12.419,45€.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa GRUPO INSTALACIONES SCCL pel
del lloguer d’un quadre elèctric a la Plaça del Mar,
per poder realitzar els diferents actes i oferir el
servei de bar a la Festa Major els dies 14 i 16
d’agost per import de 4.179,27 €.
Conveni de col·laboració en el marc del Protocol
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 del projecte
reformat de l’arranjament del pati de ponent del
Castell de Cubelles.
Contracte de protecció de dades de caràcter
personal entre l’empresa Serveis Educatius
Cavall de Cartró, S.L.
Desestimar les sol·licituds d’exempció del

pagament de la taxa d’escombraries de
conformitat amb l’informe jurídic núm. 04/09urb complementari al 1/09-urb.
Contracte menor de subministrament amb la
Sra. Teresa Granell Pijoan per l’adquisició dels
lots de Nadal per al personal de l’Ajuntament de
Cubelles per import de 5851,85 €.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa AQUA DIRECT BLUE PLANET S.L.
per l’arrendament de diverses fonts d’aigua per
a les diferents dependències de l’Ajuntament de
Cubelles des del 6 de juliol de 2009 fins el 5 de
juliol de 2010 per import de 3.103,05 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
SOMA PRODUCCIONS, S.L. per la contractació
del servei per implementar l’estudi per la
dinamització comercial del centre comercial
urbà del municipi de Cubelles per import de
7.000,00 €.
Contracte menor de subministrament amb
l’empresa INTERCLIMA PENEDÉS S.L per
la substitució de les aixetes dels radiadors
per aixetes termostàtiques per import de
3.637,76€.
Adjudicació provisional del contracte de
subministrament de la roba per al cos de la Policia
Local de Cubelles i pels gruistes a l’empresa
CABLES Y ESLINGAS S.A. per un import màxim
de 40.000,00 €.

d’obres d’execució del projecte bàsic i executiu
d’adequació i millora de diferent espais verds a
l’acta de la JGL de 27 d’octubre.
Desestimar totalment les al·legacions presentades
a l’aprovació inicial de la revisió del “Projecte
adequació i arranjament de diferents espais verds
municipals”, i aprovar-lo definitivament amb un
pressupost d’execució de 704.106,76 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa
JAUMAR BUSCA’T L’AVENTURA S.L pel servei
de l’activitat “Parc de Nadal, 2009” per import
de 6.658,50 €.
Certificació núm. 9 i última de les obres per
l’execució del projecte de construcció del nou
pont sobre el riu Foix presentada per EXCOVER,
S.A. per import de 147.765,39 €.
Ratificació del conveni entre el Consell Comarcal
del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles per
l’arranjament i pavimentació de camins rurals i
creació d’àrees de lleure dins el PUOSC 20042007 per import de 19.214,02 €.

Junta de Govern ordinària del 22/12/09

Reconeixement extrajudicial de crèdits a
favor de les empreses o persones indicades
en el cos de la proposta per import total de
216.273,84€.
Sol·licitar el finançament amb càrrec al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social,
creat pel Real Decreto-Ley 13/2009, de 26
d’octubre, dels projectes d’inversió presentats
per l’Ajuntament de Cubelles.
Adjudicació provisional del contracte de serveis
de redacció d’un estudi de viabilitat d’una
concessió administrativa per la construcció i
explotació d’habitatges de lloguer social amb
l’empresa Estudi Alfa Associats S.L. per import
42.920,00 €.
Atorgament de 7.506,83€ pel total de les
beques per llibres i material sol·licitades per les
famílies que consten a l’expedient i segons els
percentatge assenyalat.
Concessió del premi per al concurs del
cartell de Carnaval de Cubelles 2010 a Sergio
Gómez i Hernández i l’accèssit a Tomàs Castro
Rodríguez.

DONAR COMPTE
Interlocutòria en el recurs: 680/2009 B interposat
per l’Associació Protectora d’Animals i Plantes
del Garraf per la qual es desestima la mesura
cautelar consistent en la suspensió de la Resolució
de data 10 d’agost per la que es requereix que
procedeixi a la clausura de l’activitat.
Decret d’Alcaldia nº1106/2009
APROVATS
Rectificació d’errada aritmètica de l’acord de
la JGL de 15 de maig relativa a l’aprovació del
plec de clàusules econòmiques administratives
de l’adquisició directa d’un immoble per part de
l’Ajuntament de Cubelles.
Conveni d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals
de la Diputació de Barcelona en modalitat de
Central de Serveis Tècnics.
Rectificació de l’errada aritmètica al punt segon
de l’acord de la modificació del contracte

Junta de Govern extraordinària i
urgent del 31/12/09
DONAR COMPTE
Decrets d’Alcaldia 1197/2009 i 1202/2009.
APROVATS
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Opinió dels grups municipals
INFORMACIO I TRANSPARENCIA II
La propaganda del darrer “Ajuntament informa”
pretén convèncer a la ciutadania de Cubelles de
l’acció de govern. La publicació utilitza la retòrica fàcil amb uns arguments
que analitzats acuradament no superen la prova del cotó. Qualsevol persona
que faci aquesta anàlisi s’adona de la fragilitat i del simplisme argumental.
Sense recórrer a la mentida ens donen la informació a mitges, el resultat
és que ens mostren una realitat falsejada. Mentre ens venen la participació
ciutadana (requisit legal pel Pla General), coneixem la noticia del trasllat de
la Tèrmica i la comissió de seguiment, creada perquè els grups municipals
tinguem informació directa, mai ha estat convocada. Com planificar sense
informació? Quina és la proposta de l’Ajuntament?, un altre central?, (anys,
emissions, compensacions…).
Al novembre es va fer una audiència pública pels pressupostos, però sense
pressupostos (algú ho entén?). Es van excusar dient que seria més fàcil
consensuar-los amb l’oposició (?) abans de fer públiques les dades. En
realitat no es va informar de resultats de pressupostos passats, ni de deutes
actuals en préstecs i crèdits, ni de plans de finançament, tampoc de com es
reduirà la despesa corrent. No ens van explicar que passa amb els impostos
pendents de cobrament i denunciats a fiscalia, com es gestiona el patrimoni,
els serveis directes e indirectes, etc. Va ser una presa de pèl!.

Ens diuen d’incentivar empreses i crear llocs de treball. Algú sap quants
cubellencs/es s’han contractat amb les obres? Quina és la lletra menuda
dels convenis amb Mercadona? Ho coneixien els nostres comerciants i han
tingut les mateixes oportunitats? I les inversions? Com es gestiona el nostre
patrimoni? Les inversions d’infrastructures als barris s’han fet d’esquenes
als veïns i veïnes, el silenci administratiu ha estat l’única resposta a les seves
preguntes.
Falla la comunicació amb les persones, no es respon les preguntes i tot
són evasives, només cal escoltar les intervencions a Ràdio Cubelles amb
respostes preparades amb antelació. I per acabar-ho d’adobar ara es
dediquen a piular tot el dia contra l’oposició, insisteixen en la crispació per
desprestigiar especialment a ICV. La realitat és que no accepten els punts
de vista alternatius.
Tenim molt a escriure però només podem utilitzar 400 paraules. 647 van
ser utilitzades pel PSC en el seu anterior article. D’això se’n diu tracte de
favor Sr. Grau, regidor de Comunicació!
Menys crispacions i demagògia, més fets, informació completa, argumentació
i documentació.

EL PLA E DEIXA 15 MILIONS D’EUROS A LA COMARCA DEL GARRAF
15.179.570 milions d’euros és la xifra que el govern de l’Estat
destina a la comarca del Garraf per a l’execució de projectes
relacionats amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

de les empreses adjudicatàries, com també de forma indirecta en empreses
dedicades a la maquinària d’obra, al subministrament de materials o d’altres
serveis relacionats.

A nivell comarcal, els socialistes fem una valoració molt positiva del que
suposarà aquesta inversió als 6 municipis del Garraf, com a element per a
la dinamització econòmica i la lluita contra la desocupació, a més de la modernització d’equipaments i serveis i l’increment dels programes de polítiques socials. A Cubelles, aquesta inversió la ciutadania la podrà percebre en
l’increment de serveis que milloren i optimitzen la relació amb l’Ajuntament
(serveis telemàtics), en l’increment de personal a Serveis a les Persones,
l’accessibilitat als edificis municipals i, especialment, en la construcció de
dues infraestructures dirigides a la infància, la joventut i el teixit social i
cultural del municipi.

El nou Fons de l’Estat per al Garraf segueix la línia iniciada l’any anterior en
l’edició del 2009 del Pla E, i que han permès endegar projectes i obres, que
han comportat importants millores a l’espai públic i els serveis municipals,
en molts casos per a generar noves activitats econòmiques i la construcció de nous equipaments. Enguany, aquest Fons té l’objectiu de continuar
sent un element de dinamització de l’economia, de lluita contra l’atur i de
generació de nous projectes relacionats amb la sostenibilitat econòmica i
mediambiental. Però també permetrà destinar el 20% del total a finançar
programes i serveis educatius i d’atenció i suport social per a les persones
que més ho necessiten i que s’afegeixen als recursos en polítiques socials
que han incrementat els ajuntaments durant els darrers mesos.

A la comarca, els més de 15 milions d’euros que el Pla E ens deixarà,
s’afegiran a les inversions dels pressupostos dels ajuntaments pel 2010, fent
de nou, una destacada aposta d’inversió pública que s’afegeix a la congelació
d’impostos i taxes municipals per al 2010 dels ajuntaments de la comarca
del Garraf. El Fons té un impacte directe en la lluita contra la desocupació
a través de la contractació laboral i l’ajuda a la consolidació de les plantilles

Els projectes que s’han presentat, mostren un treball a tots els Ajuntaments
de la comarca per a la millora d’equipaments i serveis sota el punt de vista
de la sostenibilitat com els serveis electrònics i l’accessibilitat, la dotació de
nous equipaments socials destinats a la ciutadania i la inversió en l’espai
públic, a més dels programes de suport en polítiques socials.

NOUS PROJECTES,VELLES ASPIRACIONS
S’acosta l’últim any de la legislatura i convé fer una mica de
repàs de l’acció de govern que s’està fent a nivell municipal, i de
la qual el grup de Convergència i Unió en som copartícips. El compromís
adquirit pels tres socis del govern en el pla de mandat, creiem que s’està
complint abastament, tot i que puntualment puguin haver-hi coses que fins
ara no s’han pogut dur a terme.

estat una prioritat d’aquest govern, i en particular de la regidoria d’Obres i
Serveis, l’arranjament i millora de tots els parcs infantils i zones verdes. I així
ho hem fet l’últim any, perquè el lleure dels més petits, sobretot, sigui en les
millors condicions. Alhora, i lligat amb el lleure, la regidoria d’Esports, Salut i
Joventut faran un skateparc a la zona de la Mota, també una demanda dels
joves del municipi des de fa temps.

Així, actualment el govern municipal ha aprovat el projecte d’un gimnàs i sala
polivalent al col·legi Charlie Rivel. Aquesta ha estat una demanda feta per
diferents col·lectius: alumnes, pares, professorat del centre… durant molts
anys. Tot i que la prioritat d’ús serà escolar, la idea del govern és aprofitar
també aquest espai en horari no lectiu per poder-hi fer activitats amb infants,
joves, gent gran…, ja que el municipi, com saben, té manca d’espais per a
poder organitzar activitats i són moltes les demandes que es reben per
fer-ne. Des de Convergència i Unió sempre hem vist necessari la implicació
de tothom en totes les activitats del poble, que la gent no vingués només a
dormir a Cubelles, s’estableixin sinèrgies entre associacions culturals, socials,
esportives…, entre els veïns i els barris. Això fa que la gent senti el poble
més seu, l’estimi, se’n senti orgullós de viure-hi, i alhora es generi activitat
econòmica que faci que millori el benestar de la seva població.

L’aposta pel medi ambient i la sostenibilitat és un altre dels aspectes
prioritaris en la política de Convergència i Unió, i així hem de destacar el
projecte de la regidoria de Medi Ambient de recuperació i millora de la
llera i desembocadura del riu Foix, el qual ja disposa de dotació econòmica.
Igualment no podem oblidar l’esforç que s’ha fet per millorar l’eficiència
energètica, posant un nou sistema d’enllumenat al llarg del nou passeig del
riu, a la rambla Bardají, en tot el sector Molí de Baix i a Mas Trader.

Un altre puntal en la qualitat de vida d’un poble són els espais públics. Ha
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Cubelles avança, això ningú ho pot posar en dubte. Potser no al ritme que
desitjaríem, però el cert és que en aquests tres anys de govern algunes
de les coses que eren més urgents s’estan tirant endavant, mantenim el
compromís del grup de Convergència i Unió que seguirem millorant
Cubelles en benefici de tots els seus ciutadans.

Opinió dels grups municipals
SOLUCIONES PARA LOS CATALANES/SOLUCIONES PARA LOS CUBELLENSES
Estamos en un momento de grave crisis
económica y nuestros ciudadanos necesitan
soluciones ya. Soluciones para recuperar el empleo, cómo pagar su hipoteca
para llegar a fin de mes… Existe una nueva manera de hacer política, que
es la que nosotros reivindicamos. Una nueva manera que nos permita
recuperar la confianza de los ciudadanos. Dejemos de perder el tiempo en
cuestiones que ahora no son prioritarias y centrémonos en los problemas
reales de las personas, en lo que preocupa a las familias, en los que no tienen
trabajo y en los que lo pueden perder, en los comerciantes, los pequeños
y medianos empresarios y en los autónomos. Las preocupaciones de los
ciudadanos que son las preocupaciones del Partido Popular de Cubelles.

el gobierno y tenemos credibilidad para volver a hacerlo. Sabemos que el
incivismo y la inseguridad en nuestras calles son temas que inquietan, y por
lo tanto, también serán una prioridad en nuestro gobierno, como también
lo será una inmigración legal e integrada que tenga los mismos derechos
pero también las mismas obligaciones que los demás.
Nos vamos a centrar en buscar soluciones a la crisis económica y en
escuchar a nuestros ciudadanos para saber cuáles son sus problemas y
preocupaciones y qué está haciendo el gobierno para solucionárselos.

La política catalana pierde a veces el tiempo en debates y enfrentamientos
inútiles que sólo provocan desinterés y distanciamiento de los ciudadanos.
Desde el Partido Popular queremos una nueva forma de hacer política:
frente a enfrentamientos estériles alrededor de problemas imaginarios,
nosotros ofrecemos soluciones eficaces para los problemas reales, para los
problemas del día a día de los catalanes.
Los ciudadanos reclaman un cambio y nosotros ofrecemos confianza
y soluciones, porque todo el mundo sabe que somos un partido con
credibilidad, que cumple lo que promete. Hemos creado ocupación desde

ESQUERRA CUBELLES INFORMA
La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes és
una associació sense ànim de lucre que, des del 1998,
lluita per un únic objectiu: aconseguir el reconeixement internacional de
les seleccions esportives de Catalunya. A dia d’avui, vint són els esports
que tenen aquest reconeixement i poden competir representant la nostra
terra: futvolei, tamborí, bike trial, touch rugbi, fut-tennis, curses de muntanya,
futbol sala, patinatge, pitch & putt, korfbal, raquetbol, físic-culturisme,
icestock, twirling, bitlles i bowling, futbol australià, karate, fistball, rugby lliga
i ball esportiu.
Des d’esquerra i, concretament, des de la Secció Local d’esquerra de
Cubelles, creiem que una de les maneres de mostrar el nostre suport
a aquest objectiu és facilitar-ne la seva difusió per a deixar palès que
poder sentir-se representat per uns colors, poder gaudir, escoltar – i fins
i tot cantar – el nostre himne propi després de les victòries i, per què
no, poder decepcionar-nos per les nostres derrotes, forma part, també,
de la normalitat. Tenir seleccions reconegudes internacionalment, a més,
contribueix a la promoció de l’esport i els esportistes catalans, a una millora
del seu finançament i a la motivació de tots aquells esportistes que ara no
tenen la possibilitat d’orientar les seves carreres cap a la representació dels
colors i del país que se senten propis. És per tot això que us convidem

a la xerrada que el proper dissabte 27 de febrer a les 12:00 del matí al
Casal Josep Mestres - Jacint Verdaguer, 46 de Cubelles -, hem organitzat a
càrrec de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes. Serà impartida
pel vicepresident de la Plataforma, en Sergi Blàzquez, i ens parlarà de les
fites aconseguides per la seva organització, però sobretot dels seus propers
objectius, dels projectes en els que actualment estan treballant per a que
Catalunya, internacionalment, pugui ser reconeguda com la nació que és.
L’entrada és gratuïta i hi sou tots benvinguts. No dubteu en consultar el web
de la Plataforma: www.seleccions.cat, on hi trobareu tota la informació que
pugueu desitjar. O podeu també contactar amb la nostra Secció Local per
a qualsevol consulta al mòbil 651497741.
Aprofitem per convidar-vos a participar en els nostres espais de
comunicació locals, www.esquerra.cat/cubelles i http://blocs.esquerra.cat/
joanrodriguezserra.
Ens aquestes adreces d’internet podreu trobar informació i un espai per a
fer-nos arribar els vostres suggeriments. Els divendres a la tarda restarem a
la vostra disposició al Casal Josep Mestres de Cubelles. Us hi esperem!

NOTÍCIES PER REFLEXIONAR!
Hi ha notícies que et fan aixecar de
cop de la cadira, com si tinguessis
agulles al seient. En el nou any, tot
just estrenat, veiem perplexes com ens tornen a augmentar els peatges
de l’autopista del Garraf, fent-se patent, un cop més, la discriminació que
patim a la comarca i la poca, o nul·la, feina feta pels governs municipals de la
comarca, majoritàriament del mateix color que el tripartit que governa a la
Generalitat, i de com no han estat capaços de complir ni amb el compromís
de la rebaixa del cost del peatge, ni amb el de la gratuïtat en alguns dels
casos, tan promesa per alguns que volien fer-nos creure que tenien “línia
directa” amb la Generalitat per aconseguir-ho.
Entesa per Cubelles - FIC

I ara ens preguntem: de què han servit tantes mocions, tantes declaracions
institucionals, tants posicionaments…? De res! Tot just ara fa un any, el
Secretari de Mobilitat de la Generalitat manifestava que “calia esperar al
2010, quan s’apliqués la nova política de peatges a la regió metropolitana
de Barcelona perquè aquesta discriminació que ara pot tenir la gent del
Garraf, desapareixes”. Ja som al 2010 i ningú se’n recorda de les promeses.
De l’únic que se’n recorden és d’aplicar, puntualment, els augments.
Una altra de les noticies que mereixen punt i apart va ser la que l’alcaldessa
va donar en informacions de presidència, el passat ple de Juliol. Ens informava

del conveni dels Ajuntaments del Garraf pel desenvolupament econòmic,
amb el titular: “Els Alcaldes del Garraf, amb el diputat de Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de Barcelona Teo Romero, va signar el 15 de
juliol l’acord per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Garraf,
que estableix 10 punts per millorar la qualitat de l’ocupació i l’augment
de la competitivitat de l’economia local”. Si no fos perquè la realitat és
la que és, fins i tot hauríem de felicitar-los, però es que des que se’ns va
informar d’aquesta noticia, al juliol passat, fins al dia d’avui, lamentablement,
a la comarca del Garraf la taxa d’atur ha passat del 14,31%, que hi havia a
30 de setembre de 2009, fins al ja prop del 24% que tenim en l’actualitat.
És a dir, l’atur al Garraf, lluny de disminuir pels efectes del conveni signat, ha
augmentat prop de 10 punts en els darrers 4 mesos. Per tant, hem de tornar
a dir que queda molt bé fer-se la foto tot marxant de viatge al País Basc.
Devia de ser un dels 10 punts establerts en el conveni. Ja veurem quins són
els altres 9. La realitat és que la feina que fan deu ser la de trobar quin és el
titular més impactant per tal que tothom se’ls cregui!
On està el canvi que necessita Cubelles? Estem aprofitant tots els recursos
que tenim al nostre abast? Tenim una manca de lideratge polític que es
fa més que patent. De veritat, algú pot creure que Cubelles està en una
situació pletòrica? Tenim els dirigents que Cubelles es mereix?

Nota: Els articles reproduïts en aquesta secció són còpia íntegra dels enviats pels grups polítics
per ser publicats en la present edició de l’Ajuntament Informa.
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Telèfons
Urgències
Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d’Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d’Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja

112
092 - 93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 79 06
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30

Serveis
Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE
Taxi Montse
Taxi Albert
Taxi Daniel Flores
Taxi Isidoro
Farmàcia Muntaner (poble)
Farmàcia López (platja)
Correus
Parròquia Santa Maria
Org. Gestió Tributària

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
902 24 02 02
609 36 51 53
657 20 50 70
653 78 98 57
627 73 20 86
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 67 08
93 895 00 30
93 895 76 84

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

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

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

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