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Cubelles Comunica, la informació 2.0

Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar els codis QR, a 
través dels quals i mitjançant un smartphone podreu ampliar 
la informació que se us ofereix en el format paper. Catàlegs 
de fotografies dels actes, bases dels concursos, webs d’interès, 
i d’altres recursos que us permetran que la informació no es 
limiti a l’espai de la revista. 

A partir d’ara:
La informació al Cubelles Comunica és informació 2.0.
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Si ara fa un any que passàvem 
l’equador de la present legisla-
tura, avui ja hem fet més de mig 
camí del mandat de l’actual equip 
de Govern i és hora de passar 

comptes amb la ciutadania. El febrer del 
2013 us presentàvem el Pla d’Actuació Mu-
nicipal, el PAM, el full de ruta que marcava 
les nostres prioritats en l’acció de Govern 
des d’aleshores i fins el 2015. I un cop supe-
rada la meitat del recorregut toca aturar-se 
i rendir comptes amb els nostres veïns i veïnes.

El resultat és satisfactori, si bé sempre 
es poden fer més coses o fer-les millor. 
En termes generals hem completat 
positivament el 56% dels compromisos que 
vam adquirir amb la ciutadania i un 27% 
estan en vies d’execució. El resultat total és 
que més del 80% de les prioritats que els 
regidors i regidores de l’equip de Govern 
ens vam marcar ara fa un any s’han complert 

o estan en vies de complir-se, de manera 
que per la segona meitat del període 2013-
2015 ens restaria complir el 16%. Però, 
com ja vam anunciar en la presentació 
del PAM, aquest és un document viu, en 
constant evolució i que va incorporant nous 
projectes prioritaris per millorar la qualitat 
de la nostra vila i dels veïns i veïnes que hi 
viuen.

Ens hem de felicitar tots plegats per 
aconseguir portar la normalitat política a 
Cubelles, el que permet una governabilitat 
que tradueix les intencions en compromisos 
i els compromisos en fets. Ara toca seguir 
treballant en aquesta línia, fer més feina 
amb menys soroll, el que de ben segur ens 
permetrà seguir pel bon camí. 

Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles

Pel bon camí



Un any després de ser presentat, més del 80% dels projectes ja estan finalitzats o en execució

El Govern passa revista del compliment del PAM davant la ciutadania

Un any després de la presentació pública del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM), l’equip de 
Govern va passar comptes amb la ciutadania 
dels punts que ja s’havien assolit en una 
sessió informativa de caràcter públic a la que 
van assistir una vintena de persones.

Cadascun dels regidors i regidores va 
presentar el balanç del compliment 
d’aquells compromisos reflectits al PAM que 
van presentar públicament el febrer de l’any 
2013 i amb un període de vigència fins a 
finalitzar la present legislatura (2013-2015). 
De les iniciatives de cada regidoria, s’ha 
establert si aquestes han estat ja realitzades, 

si estan en vies d’execució o si encara no 
s’han iniciat i la seva justificació. 

En termes globals, el PAM presentava 81 
punts dels quals 46 (56,7%) ja han estat 
completats. Així mateix 22 d’aquests 
projectes estan en execució i finalitzaran 
properament (27,1%) mentre que en la 
segona meitat del període de vigència del 
document tan sols resten per dur a terme 13 
iniciatives (16%). 

El conjunt de projectes finalitzats o en vies 
de finalitzar se situa per damunt del 80% en 
tan sols la meitat del període, i és per aquest 

motiu que, tal i com va avançar l’Alcaldessa, 
Mònica Miquel, el document del PAM es 
completarà amb noves iniciatives fins a la 
finalització de la legislatura. Alguns d’aquests 
nous projectes fins i tot ja han estat executats 
per les necessitats sorgides en el darrer any i 
d’altres es plantegen com a novetats per dur 
a terme abans del maig de 2015. 

La sala sociocultural va acollir la sessió de revisió del PAM

Document de revisió 
del PAM

4



Les noves empreses locals tindran l’exempció de quota social durant el primer any 

Signat un acord de cooperació amb l’ADEG

L’Ajuntament de Cubelles i l’Associació 
d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el 
Baix Penedès (ADEG) han signat un conveni 
de col·laboració per posar en comú recursos 
i serveis en matèria d’ocupació i foment a 
l’emprenedoria.

El suport a la gestació d’empreses i a la 
creació de llocs de treball és l’eix d’un acord 

on l’ADEG posa el seu àmbit d’assessorament 
a disposició del servei municipal d’orientació 
a nous emprenedors. A més, les empreses 
cubellenques amb menys d’un any de 
funcionament podran afiliar-se a l’ADEG amb 
exempció de quota social durant el primer 
any de vinculació; la qual cosa afavorirà la 
integració de les empreses de nova creació en 
els mercats locals i comarcals de referència.

En un altre apartat del conveni, 
l’Associació d’Empresaris es disposa 
a col·laborar amb les regidories que 
tinguin competència en Promoció 
Econòmica, Comerç, Turisme, Ocupació 
i Formació amb la idea de participar, 
quan li sigui requerit, en la planificació 
de directrius i estratègies i en la seva 
implementació.

El salari mínim interprofessional dels contractats se subvencionarà a través dels plans

A la cerca d’empreses per als plans d’ocupació juvenil 

L’Ajuntament de Cubelles i el Consell 
Comarcal del Garraf han iniciat una recerca 
d’empreses del sector de l’hostaleria i 
el comerç que es vulguin beneficiar dels 
avantatges als que poden optar si s’acullen 
als plans d’ocupació juvenil Joves per 
l’ocupació Fem ocupació per a joves. 

Actualment, ja hi ha 10 persones 
formant-se en el pla Joves per l’ocupació 
que entraran a treballar a partir del juny. 
La part del sou restant fins al límit marcat 
pel conveni professional anirà a càrrec 
l’empresari, mentre que el salari mínim 
interprofessional serà subvencionat pel 

pla. En el cas de Fem ocupació per a 
joves, hi haurà 10 persones més i les 
mateixes condicions per les empreses 
però el contracte en aquest cas haurà 
de ser de jornada parcial perquè 
mentre estiguin contractats també es 
formaran.

El president sortint de l’Adeg, Xavier Cardona, va signar el conveni

5



El Ple aprova per unanimitat la creació d’una llicència que gravarà l’ús turístic dels habitatges

Nova taxa per als apartaments turístics

Totes les formacions del Consistori van 
donar el seu suport a la creació d’una nova 
taxa per gravar amb 30 euros l’ús turístic 
d’apartaments del municipi. La sessió 
ordinària corresponent al mes de març va 
acordar de manera unànime modificar 
les ordenances fiscals per l’exercici 2014, 
concretament l’OF número9, per tal 
d’incloure-hi aquesta nova taxa. Aquells 

habitatges als que se’ls doni un ús turístic 
caldrà que sol·licitin la corresponent llicència 
municipal i que efectuïn el pagament de la 
corresponent quota tributària.

Es calcula que fins a 2.000 habitatges 
podrien acollir-se a la sol·licitud 
d’apartament turístic, de manera que es 
generarien nous ingressos estimant-se un 

topall màxim de 60.000 euros anuals. El 
procés a seguir serà la presentació de la 
sol·licitud i l’abonament de la taxa. Aquesta 
documentació serà revisada i es farà una 
inspecció tècnica que, en cas favorable, 
es resoldrà amb l’expedició de la llicència 
i la inscripció al registre de Turisme de 
l’EACAT, l’eina telemàtica que connecta les 
administracions catalanes.

Cubelles compta amb 2.000 pisos que poden tenir ús turístic
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Estarà connectat amb la xarxa RESCAT de la que Cubelles forma part des del 2012

La Policia Local tindrà un sistema de radiocomunicacions

La Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació del subministrament, en la 
modalitat d’arrendament, de 17 terminals 
portàtils individuals, 5 terminals mòbils de 
vehicle i 1 terminal fix, per implementar 
el sistema de radiocomunicacions TETRA, 
connectat amb la Xarxa RESCAT, per a la 
Policia Local de Cubelles. L’empresa que 
realitzarà el servei és Zenon Digital Radio S.L. 
per un total de 23.661,96 € IVA inclòs.

L’Alcaldessa Mònica Miquel i el conseller 
Ramon Maria Espadaler van signar el mes de 
juny de 2012 un conveni per tal d’implementar 
la xarxa Rescat. Aquesta és una xarxa 
especialment dissenyada per proporcionar 
cobertura, tant en nuclis de població com 
en entorns rurals, als cossos i col·lectius 
professionals, implicats en la seguretat i les 

emergències a Catalunya. En definitiva, la 
xarxa Rescat constitueix un sistema integrat 
de comunicacions que facilita la coordinació 
entre els col·lectius d’emergències.
La xarxa a més, està especialment dissenyada 
perquè sigui robusta i fiable, sobretot en 

casos d’emergències, ja que no se satura per 
trucades de telèfons mòbils, té més cobertura 
al territori que la telefonia mòbil convencional 
i disposa de sistemes d’alimentació alternatius 
per suportar la manca de subministrament 
elèctric.

Una nova oficina d’atenció ciutadana i una unitat específica per atendre-la, principals novetats

Millores a les dependències de la Policia Local

La Policia Local de Cubelles i els seus usua-
ris ja gaudeixen de les millores a les seves 
dependències amb l’objectiu de millorar 
la qualitat de la feina que realitzen els 
agents, així com la seguretat i privacitat 
d’aquests i de la ciutadania.

Les obres, realitzades majoritàriament pel 
Servei Municipal d’Obres de l’Ajuntament 
de Cubelles, han permès disposar d’una 
oficina exclusiva per a les feines d’atenció 
a la ciutadania, una per al cap de torn i 
una altra per al sotsinspector (fins ara 
compartia espai amb la unitat adminis-
trativa). D’aquesta manera, s’incrementa 

la privacitat de les persones usuàries, que 
no han de formular denúncies amb altres 
persones alienes a aquesta a la sala (altres 
agents, cap de torn...). 

Pel que fa a la sala de seguretat, que esta-
va en la primera planta, ha estat trasllada-
da a la planta inferior. Fins ara es produïa 
una manca de seguretat pels usuaris de 
les dependències i de privacitat, tant per 
denunciants com per detinguts, perquè 
l’ingrés de les persones detingudes es feia 
per la recepció principal de l’edifici. A par-
tir d’ara, les persones detingudes passaran 
a la sala de seguretat directament des del 

vehicle, a través del pàrquing, segons el 
procediment establert per realitzar aquest 
ingrés.

A nivell funcional, la prefectura ha esta-
blert una unitat fixa al servei de l’oficina 
d’atenció a la ciutadania. Estarà formada 
per tres agents, en torn de matí i tarda, 
coincidint amb les franges horàries en 
les quals hi ha més número de denúncies 
formulades. Així doncs, el cos policial ofe-
reix serveis d’atenció ciutadana, policia de 
proximitat (en torns de matí i tarda) i se-
guretat ciutadana i del trànsit (en torns de 
matí, tarda i nit).

El Conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va visitar Cubelles per signar l’acord
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En el tram entre el carrer 
Narcís Bardají  i la plaça Pobles 
d’Espanya passa a sentit únic en 
direcció Cunit

Canvi a sentit únic al 
carrer Ciutat de Barcelona 

El carrer Ciutat de Barcelona ha passat 
a tenir un únic sentit de circulació direc-
ció Cunit en el tram entre la plaça dels 
Pobles d’Espanya i el passeig Narcís Bar-
dají. 

La motivació principal del canvi és re-
duir l’accidentabilitat de la cruïlla. Com-
plementàriament a aquesta actuació, el 
carrer Ametllers només tindrà sortida 
pel passeig Narcís Bardají en direcció a 
l’avinguda Catalunya (C-31).

Aquestes novetats responen a la implan-
tació progressiva de les diverses propos-
tes de millora realitzades a través de Pla 
Local de Seguretat Viària.

Salut crearà una colònia de gats amb la col·laboració de les associacions gatunes

La regidoria de Salut i els grups i associacions 
per a la defensa dels gats del municipi estan 
ultimant els detalls per a la creació d’una 
colònia de gats. La instal·lació, que té per 
objectiu controlar les colònies de carrer 
que hi ha en algunes zones de la vila, 
s’instal·larà a la carretera del Salze.

El procés d’implantació ha comptat amb la 
col·laboració i el suport de les associacions i 
els grups informals que es dediquen a tenir 

cura del gats de carrer de la vila. De fet, 
aquest grups de voluntaris s’ocuparan de 
la gestió de la colònia, que disposarà d’un 
espai tancat amb una petita instal·lació, on 
el personal tindrà els estris habituals i el 
menjar, i un dipòsit d’aigua potable.

Amb aquesta mesura es busca donar solució 
a la problemàtica de diverses zones com 
al voltant de l’escola Vora del Mar i la llar 
d’infants La Draga, on una colònia salvatge 

fa servir els sorrals dels centres i pot provocar 
problemes de salubritat. Per aquest motiu, 
especialistes de la Mancomunitat Penedès-
Garraf s’encarregaran del trasllat dels gats a la 
colònia controlada, prèvia a la seva esterilització 
per evitar que es reprodueixin massivament. 

Abans de fer l’apressament dels gats, s’informarà 
el veïnat de la zona perquè no deixin sortir a 
les seves pròpies mascotes al carrer i evitar que 
puguin ser apressades per error.

L’equipament s’ubicarà a la carretera del Salze per allunyar-los de les zones escolars

8



Es farà el despedregat de la sorra i es col·locarà una part de les passarel·les i lavabos

Medi Ambient posa a punt les platges de Cubelles per Setmana Santa 

Les platges de Cubelles es posen a punt 
per a la temporada estival. Abans de la 
festivitat de Setmana Santa, la regidoria 
de Medi Ambient ha coordinat les feines 
de les diferents empreses de neteja 
i manteniment perquè comencin els 
treballs perquè el litoral arribi a l’estiu 
en plenes condicions.
 
Els treballs consistiran amb el despedregat 
i garbellat de la sorra de les platges i la 
col·locació d’una part de les passarel·les 
i dels lavabos. La tècnica de Medi 

Ambient, Eva Escardó, en l’espai periòdic 
a l’emissora municipal Ràdio Cubelles, va 
explicar que “no es col·locaran el 100% 
dels serveis que hi ha a ple estiu, sinó una 
part del mobiliari, lavabos i passarel·les 
de la platja per guardar la primera línia 
de mar de possibles temporals”.
 
Aquest any es renova el contracte 
a SEMAC que ofereix el servei de 
manteniment integral de les platges amb 
la instal·lació del mobiliari de lavabos, 
dutxes, papereres i passarel·les. Innovia 

Coptalia, que va començar el servei l’any 
passat, s’encarregarà per segon any 
consecutiu de la neteja de les platges, 
mentre que també tornarà a fer el servei 
de socorrisme i salvament l’empresa 
Rescatadores SL, que es va endur el 
concurs pel servei.
 
Per preparar la temporada de bany, Medi 
Ambient es reunirà també en les properes 
setmanes amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua i amb el conjunt d’Ajuntaments 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Treballs de despedregat de la platja Llarga
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L’actuació evitarà el cost de manteniment d’aquests exemplars que  vulneren la legislació 

Retirada d’arbrat dins el nucli urbà per proximitat al cablejat elèctric

Endesa ja ha començat els treballs de 
manteniment periòdic de les podes d’arbrat 
de la seva competència pròxim a les seves 
línies elèctriques, el que es troba en zones 
boscoses o zones urbanes pròximes a 
aquestes com  Mas Trader. La companyia 
elèctrica també ha informat al Consistori 
de l’existència d’arbres ornamentals 
massa propers a les línies de tensió dins 
el nucli urbà de Cubelles aliens a la seva 
competència.

Aquests arbres es troben situats en tres 
sectors. El primer al carrer Raval del Torrent, 
l’avinguda de la Riera i carrer Assutzena al 
llarg de la llera del riu Foix que, malgrat ser 
zona de domini hidràulic, serà Endesa qui 
excepcionalment farà els treballs de poda. El 
segon i tercer sectors són de responsabilitat 
municipal i es troben situats a les voreres 
del carrer Pla de Sant Pere i l’avinguda 
Onze de Setembre (davant el Poliesportiu), 
i als carrers Mallorca i Francesc Macià. 

Aquests dos casos han estat traslladats a 
l’empresa encarregada del manteniment 
de l’arbrat municipal per tal que procedeixi 
a la seva retirada i, tal i com marca la 
legislació vigent, no se’n faci reposició. El 
servei de manteniment de parcs i jardins 
municipals serà l’encarregat de gestionar i 
transportar les restes de poda generada en 
tots aquests treballs, excepte de les restes 
de poda de Mas Trader, que seran triturades 
i el residu resultant serà adob natural que 
s’escamparà per zones boscoses.

Evitar un sobrecost
La decisió de retirar els arbres afectats resulta 
de l’anàlisi de les conseqüències econòmiques 
i de servei per a la ciutadania, doncs 
aquestes podes són treballs més agressius i 

no són comparables als treballs de poda de 
manteniment de jardineria. Cal complir amb 
una distància mínima d’entre 3 i 4 metres entre 
l’arbre i la línia elèctrica aèria, el que obligaria 
a realitzar podes de manera continuada pel 
ràpid creixement d’aquesta tipologia d’arbrat, 
amb el conseqüent sobrecost econòmic. 

A més, per motius de seguretat, aquests 
treballs exigeixen la descàrrega elèctrica 
d’aquestes línies, fet que ocasionaria 
contínues molèsties veïnals per manca de 
subministrament elèctric mentre es duen a 
terme els treballs de poda. Per tot això, la 
regidoria de Medi Ambient ha decidit que 
la millor mesura és la retirada dels arbres 
que vulneren la legislació i afecten a la 
seguretat de les línies elèctriques aèries.

Afectacions particulars
A banda del manteniment de l’arbrat 
de zones boscoses i de zones urbanes, es 
troben els casos dels arbres de particulars 
pròxims a les línies elèctriques. En aquest 

cas són els mateixos propietaris els qui 
han d’assumir el manteniment dels 
seus arbres que vulneren la proximitat 
respecte les línies elèctriques aèries. Abans 
però, cal que ho comuniquin i demanin 
l’autorització pertinent a la demarcació 
territorial de l’Agència del Llobregat-
Foix de Barcelona i coordinin aquestes 
tasques amb la pròpia Endesa per tal de 
descarregar la tensió elèctrica de les línies 
afectades a l’hora de fer la poda.

Actuacions futures
El manteniment d’una part de l’arbrat situat 
a la llera del riu Foix el durà a terme Endesa 
aquest any excepcionalment. A partir del 
2015 caldrà aclarir quina administració serà 
la responsable d’assumir aquestes tasques, 
doncs al tractar-se de zona de domini 
públic hidràulic l’Ajuntament ha posat en 
coneixement de l’ACA aquesta situació per 
tal que s’aclareixi de quina administració 
és competència i, per tant, ha d’assumir-ne 
els treballs i el finançament.

Arbres talats davant el Poliesportiu municipal
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Espècies autòctones estan repoblant un espai que pretén convertir-se en zona d’interès turístic

La desembocadura del Foix continua guanyant valor natural

La regidoria de Medi Ambient es mostra 
molt satisfeta dels primers resultats arran 
de la retirada de la fauna no autòctona 
de la desembocadura del riu Foix. En 
declaracions a Ràdio Cubelles, tècnics de 
la regidoria apunten que els resultats són 
molt evidents i això també ha ajudat a 
convèncer i a canviar la percepció d’alguns 
veïns reticents amb els canvis.
Aquesta mesura ha fet guanyar valor 
natural a aquest espai protegit en 
pocs mesos, ja que a la zona de la 
desembocadura ja s’ha detectat la 
presència de diferents espècies d’aus 
autòctones com el martinet ros, el 
martinet de nit, el martinet blanc, bernats 

pescaires i ànecs collverd. També s’han 
pogut apreciar exemplars d’agró blanc, 
una oca del Nil i gripaus corredors, una 
espècie protegida que habita a les parts 
altes dels rius.

Objectius 2014
Malauradament, també s’ha hagut de 
lamentar la mort d’un exemplar de 
bernat pescaire i la desaparició de la 
seva parella. La causa de la mort va ser 
un fil de pescar. Per aquest motiu un dels 
principals objectius de la regidoria de 
Medi Ambient pel 2014 serà aconseguir 
regular, tant com sigui possible, la pesca 
de la desembocadura per permetre el 

desenvolupament natural de la fauna. 
Els altres reptes per aquest any són 
augmentar la protecció de l’espai i la seva 
fauna, i retirar l’enllumenat de la zona 
protegida.

Zona d’interès turístic
L’Ajuntament, a més, ha pactat un 
calendari i unes zones perquè un ramat 
de cabres pasturi per la desembocadura 
sense malmetre la vegetació autòctona 
ni la seva fauna. Amb tot plegat es vol 
aconseguir mantenir un ecosistema 
únic que pugui generar interès turístic 
a la llarga i que podria optar a rebre 
subvencions de la Generalitat en un futur.

Desembocadura del riu Foix
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Totes les fotos estan disponibles al compte municipal de Flickr

El Carnaval 2014, en imatges
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Ja fa mig any que es poden fer tràmits amb validesa oficial

Cubelles consolida la Seu electrònica

La ciutadania de Cubelles pot fer tràmits 
electrònics des del passat mes de setembre, 
un compromís contemplat al Pla d’Actuació 
Municipal on es recullen els compromisos 
del Govern municipal que va ser presentat 
públicament a principis de l’any 2013 i que 
va ser revisat el març passat en audiència 
informativa oberta.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de 
Cubelles fa mig any que va posar en 
marxa la seva Seu electrònica (Seu-e), la 
plataforma que permet realitzar tràmits i 
gestions a través d’Internet amb la mateixa 
validesa legal que la tramitació presencial 
a l’OPIC.

Inicialment poden fer-se set tràmits te-
lemàtics:

• Presentar una instància genèrica 
• Comunicar incidències a la via pública
• Inscriure’s al Servei d’Orientació Laboral   
de Cubelles (SOLC)
• Comunicar dades bancàries
• Presentar reclamacions a l’Oficina Munici-
pal d’Informació al Consumidor (OMIC)
• Demanar cita amb càrrecs electes 
• Presentar queixes i/o suggeriments.

A banda d’aquests, també s’ofereix un ca-
tàleg de 13 tràmits pels quals es poden des-
carregar els documents necessaris, però que 
encara serà necessari anar-los a presentar 
de forma presencial a l’OPIC:

• Certificat de convivència històric
• Sol·licitud d’alta al padró per canvi de residència
• Sol·licitud de baixa de tercers en el padró 
d’habitants (d’ofici)
• Sol·licitud de llicència de tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos

• Sol·licitud d’inscripció al cens municipal 
d’animals domèstics de companyia
• Inscripció al curs de preparació per a la pro-
va d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Sol·licitud de la targeta d’aparcament o 
plaça d’aparcament per a persones amb mo-
bilitat reduïda
• Sol·licitud de teleassistència
• Inscripció al Registre Municipal d’Associa-
cions
• Instància genèrica del departament de 
RRHH de l’Ajuntament de Cubelles (Tràmit 
per a treballadors/res municipals en actiu)
• Sol·licitud de serveis de mediació ciutada-
na
• Sol·licitud d’utilització d’espais municipals. 
Usos extraordinaris (per a entitats munici-
pals inscrites en el Registre Municipal d’En-
titats)
• Sol·licitud d’utilització d’espais municipals. 
Usos permanents (per a entitats municipals 
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats)

A més, la plataforma de la seu-e conté els 
enllaços a la següent informació pública:

• Atenció a la ciutadania
• Organització del consistori
• Pla d’Actuació Municipal (PAM)
• Plens, Juntes de govern i altres
• Pressupostos i plantilla
• Ordenances i reglaments
• Ordenances econòmiques
• Planejament urbanístic
• Perfil del contractant
• Calendari dies inhàbils
Paulatinament però, s’aniran ampliant els 
tràmits que podran fer-se 100% de manera 
telemàtica, des de casa i sense necessitat de 
desplaçar-se.

L’accés a la Seu electrònica de l’Ajuntament 
de Cubelles es pot fer des del web municipal 
www.cubelles.cat, a la barra superior del menú 
principal.
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Certificat digital
Per poder validar els tràmits que permet 
fer la Seu-e cal disposar d’un certificat di-
gital, un document identificador personal 
que garanteix la identitat de les persones a 
Internet. Permet operar amb diferents ad-
ministracions i, a més, assegura la integritat 
de les dades enviades, així com la seva con-
fidencialitat, ja que està emès per adminis-
tracions avalades. També permet fer altres 
operacions, com ara signar correus, docu-
ments electrònics i formularis web. Sense la 
signatura electrònica els tràmits telemàtics 
no tenen validesa, ja que la xarxa electròni-
ca no ofereix el nivell de seguretat necessa-
ri per garantir les dades personals.

Tauler-e
El nou Tauler electrònic de l’Ajuntament 
de Cubelles (Tauler-e) tindrà caràcter com-
plementari del tradicional Tauler d’edictes 
o d’anuncis. Aquest tauler físic coexistirà 
amb la versió online fins a un desplega-
ment integral dels mitjans electrònics. 
El Tauler-e publicarà els seus edictes inter-
ns del Consistori mitjançant la platafor-
ma gratuïta e-TAULER del Consorci AOC. 
Aquesta eina permetrà als ciutadans po-
der accedir a les publicacions oficials sen-
se haver de desplaçar-se a l’Ajuntament, 
o bé els permetrà consultar-lo en el punt 
d’informació obert a la ciutadania situat 
a l’OPIC.

www.idcat.cat
Els certificats disponibles són el DNI elec-
trònic que emet el ministeri de l’Interior 
(www.dnielectronico.es) i l’idCAT que 
emet l’Agència Catalana de Certificació – 
CATCert.
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El Consistori hi presenta nous paquets turístics

Cubelles repeteix presència al STIC 

El Saló Internacional de Turisme a Catalunya 
(STIC),que va tenir lloc del 4 al 6 d’abril al 
recinte firal de Montjuïc de Barcelona,va 
comptar, un any més, amb la presència 
de Cubelles a l’estand de la Diputació de 
Barcelona, dins la marca turística Costa de 
Barcelona, comarca del Garraf. 

Com a novetat d’enguany, Cubelles oferia, 
a més de la informació pròpia de la vila, 
una sèrie d’activitats per donar a conèixer 
l’oferta turística del municipi com l’actuació 
del gegantó d’en Charlie Rivel i un taller de 

maquillatge amb el que el visitant podia 
conèixer com es preparava Charlie Rivel 
abans de sortir a la pista. La novetat més 
significativa va ser la presentació a través 
d’una narració teatral de “La misteriosa 
llegenda pirata de Cubelles”.

Pel que fa a les accions de promoció i 
difusió, Cubelles va ser present al Fòrum 
Turístic, el congrés sobre l’aplicació de les 
TIC al sector del Turisme organitzat per 
Barcelona Digital Centre Tecnològic, i a la 
Trobada de Mercats Emissors.

L’oficina de turisme de la platja obrirà per Setmana Santa 
Contràriament al que havia succeït les 
darreres campanyes, l’oficina de turisme 
de la platja avança la seva obertura a 
Setmana Santa. Si bé tradicionalment 
s’obria en portes de l’estiu, enguany 

s’aposta per fer-ho el mes d’abril per 
donar cobertura i informació als visitants 
que tingui el municipi a partir d’aquesta 
època, on el bon temps porta a moltes 
persones a la vila.

“La misteriosa llegenda 
pirata de Cubelles”

El mes de juliol de 1995, tècnics del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona, 
durant els treballs de restauració 
del castell de Cubelles, van quedar 
admirats per una sèrie de grafits 
amb representacions de naus i 
embarcacions propis de la costa 
mediterrània al s.XVIII, a la part 
alta de l’edifici. Per les firmes i 
escrits situats al costat dels grafits 
els experts van deduir que van ser 
dibuixats per un jove veí de la vila 
de Cubelles anomenat Ventura 
Almirall. Segons un dels grafits, 
aquest noi tenia 19 anys quan els 
va pintar i fan referència a l’any 
1768, doncs se sap amb certesa 
que Ventura Almirall va estar 
tancat a la torre entre el mes de 
setembre i el mes d’octubre de 
1768.

Molts misteris són els que envolten 
aquesta història que s’intueixen 
entre les restes de grafits, que el 
temps, la humitat i les reformes ha 
deixat mutilada. I aquí és on tot 
comença, una aventura de pirates, 
enigmes, tresors dels molts que 
han poblat el mar mediterrani des 
del principi de la història. 

Punt d’informació turística de la platja
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62 establiments del Garraf van ser distingits en el marc del lliurament dels segells del SICTED

Cubelles reedita tots els segells SICTED

Cubelles va rebre 6 segells del Sistema 
Integral de Qualitat Turística en 
Destinació (SICTED) reeditant els 
resultats obtinguts en l’edició del 2013 
en l’acte de lliurament que va tenir 
lloc el passat 13 de març a la Masia 
d’en Cabanyes. L’Oficina de Turisme i 
el Punt d’Atenció Turística de la platja, 
l’Exposició Permanent del Pallasso 
Charlie Rivel, la platja Llarga i la platja 
de la Mota i la Policia Local van rebre el 

distintiu que els acredita la qualitat dels 
serveis. El Càmping La Rueda ha estat la 
única empresa cubellenca guardonada 
amb el segell.

Gestionat per NODE Garraf, Agència 
de Desenvolupament, juntament amb 
Diputació de Barcelona i Cambra 
de Comerç de Barcelona, els premis 
SICTED ha distingit 62 establiments 
de la comarca del Garraf entre els que 

hi figuren platges, hotels, càmpings, 
restaurants i establiments directament 
vinculats a l’activitat turística.

NODE Garraf va valorar molt 
positivament que any rere any es 
mantinguin i creixin les distincions de 
qualitat SICTED, fet que diu molt a favor 
de les empreses i del sector turístic local 
per la millora continua en els processos i 
l’atenció als clients. 

Foto dels guardonats amb el segell SICTED 2014
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La celebració del 8 de març va aplegar una cinquantena de persones al Centre Social

Presentat públicament el projecte de ‘La Casa de les Dones’

La Casa de les Dones, el centre d’informació i 
assessorament per a les dones que s’ubicarà 
a la casa Zafra (coneguda també com la casa 
del practicant) va presentar-se públicament 
com l’acte central del programa de 
commemoració del Dia Internacional de les 
Dones, el 8 de març. Un projecte que pretén 
crear un equipament obert a les dones i a les 
entitats feministes del municipi on puguin 
atendre les necessitats d’aquest col·lectiu a 
més d’organitzar nombroses activitats. 

Cristina Mestre, interiorista de Design 41, 
va ser l’encarrega d’exposar el projecte 
mostrant a la cinquantena de persones 
assistents quin serà l’aspecte d’aquest nou 
equipament i tot els detalls del treball. La 

Casa de les Dones ocuparà la planta baixa 
de l’immoble i es dividirà en vuit espais. En 
primer lloc un hall de benvinguda a peu de 
carrer i que dóna pas al despatx destinat 
a les entitats municipals de dones i a un 
passadís distribuïdor a la resta d’espais. Una 
sala d’atenció a la dona, l’arxiu i una sala 
polivalent equipada per poder fer funcions 
de menjador completen l’espai més gran 
de l’equipament, una sala de formació 
equipada amb ordinadors, projector i 
cadires amb un aforament superior a les 
70 persones. Tot el mobiliari és plegable i 
es pot apilar de manera que quedi la sala 
buida per a la realització d’altres tipus 
d’activitats que requereixin espai lliure de 
taules i cadires. Finalment, la part posterior 

de la planta acollirà un espai exterior 
amb zona enjardinada i un llarg banc per 
seure.

La jornada del 8 de març va començar amb 
la lectura del manifest unitari entre les 
quatre diputacions provincials i les dues 
associacions de municipis de Catalunya. 
Enguany aquesta lectura va anar a càrrec 
de dues joves de l’associació Clorofil·la.

Finalment es va inaugurar l’exposició 
“Oficis i cultura de les dones de Cubelles al 
segle XX”. Una mostra realitzada a partir 
de 15 fotografies de l’arxiu d’Antoni 
Pineda i la seva representació en paper 
maixé feta per Arantxa Manrique.

 Recreació virtual de la planta de la Casa de les Dones
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El camp de futbol municipal recuperarà el servei de bar, un cop licitat

El Poliesportiu municipal estrena millores en diversos espais

Les millores a les instal·lacions esportives, 
executades en els darrers dos mesos, ja 
estan enllestides. L’Alcaldessa de Cubelles, 
Mònica Miquel, i el regidor d’Esports, 
Narcís Pineda, acompanyats del representant 
territorial de l’esport a Barcelona, Santi Siquier, 
la Corporació i els representants del teixit 
esportiu local van inaugurar-les el 15 de febrer.

En total s’ha invertit una mica més de 
31.000€ entre les obres d’instal·lació de la 
marquesina del camp de futbol Josep Pons 
i Ventura (16.722,20 €), la remodelació 
de la pista de gespa artificial de tennis 
(13.200,00€) i l’ampliació de l’espai dedicat 
a la petanca (2.000€).

Amb aquestes actuacions la regidoria 
d’Esports pretén adequar els espais més 

malmesos per l’ús, com és el cas de la pista 
de tennis de gespa, o ampliar aquelles 
instal·lacions que tenen un ús intensiu, com 
és el cas de les pistes de petanca. A més, 
amb aquesta darrera actuació, també s’ha 
aprofitat per dotar d’enllumenat al parc 
saludable que es va instal·lar el passat estiu i 
que està tenint un elevat número d’usuaris.

Pel que fa a la marquesina del camp de 
futbol, Pineda ha explicat que han optat 
per aquesta opció perquè “en les actuals 
condicions econòmiques no és viable la 
última fase de remodelació del camp, 
consistent en la construcció d’una nova 
graderia”. S’ha optat per millorar l’actual 
cobrint-la, de tal manera que els espectadors 
quedaran resguardats de les inclemències 
meteorològiques. En la mateixa instal·lació, 

el Consistori té la intenció de tornar a 
convocar el concurs per la concessió del bar 
al camp de futbol, que va quedar desert fa 
uns mesos.

Bar del camp de futbol
La regidoria d’Esports també ha posat 
fil a l’agulla al procés de regulació de 
l’activitat del bar del camp de futbol. 
Després de clausurar la instal·lació 
pel perill que podia comportar als 
usuaris, es va convocar un primer procés 
que va quedar desert. Ara, en una 
segona instància, s’han presentat dues 
propostes i la millor és la presentada 
pel mateix CF Cubelles. A manca de la 
formalització del contracte, l’estadi 
Josep Pons i Ventura recuperarà el bar 
de la instal·lació.

El Poliesportiu municipal es troba en constant renovació i millora
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Les obres s’inicien després de resoldre el rescat judicial de la garantia i la nova adjudicació 

El nou pavelló, a punt per la tardor

Els treballs per la construcció del nou 
pavelló al Poliesportiu municipal s’han 
reprès després d’anys d’activitat aturada a 
causa de resolucions judicials i el nou procés 
d’adjudicació de les obres.

El passat mes de febrer, l’Ajuntament de 
Cubelles i l’empresa Construcciones Tomás 
Gracia van signar el contracte per finalitzar 
la construcció del nou equipament esportiu 
que tindrà una superfície d’uns 1.400 m2i 
estarà acabat el proper mes d’octubre. 
L’actuació està valorada en 1.086.890,89 

euros que s’han finançat amb l’1,2 milions 
d’euros rescatats de la garantia del contracte 
signat amb BelsarSport. Aquesta empresa 
era la que, dins el projecte del complex mixt 
esportiu-hoteler, havia de fer front a la seva 
construcció i que va abandonar els treballs 
després de fer fallida l’any 2009.

La nova empresa adjudicatària ha presentat 
la millor oferta entre les 26 que van 
concórrer al procediment obert per la 
regidoria d’Esports. A més de les millores 
en equipament esportiu, valorades en prop 

de 120.000 euros, amplien el termini de 
garantia, redueixen el termini d’execució 
-30 setmanes- i diverses millores 
funcionals i d’urbanització pel mateix 
import.
 
El nou pavelló tindrà com a gran novetat 
la superfície de parquet i acollirà, 
principalment, les disciplines de bàsquet 
i voleibol. A més, la nova construcció 
servirà per millorar els vestidors de les 
dues instal·lacions, que estaran connectats 
internament.

Les obres del nou pavelló avancen a bon ritme
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La celebració tindrà lloc la tarda del 10 de maig a la plaça del Mar  

L’11a Festa Inclusiva del Garraf, a Cubelles

La Festa Inclusiva que se celebra 
anualment a la comarca del Garraf arriba 
a l’11a edició i enguany tindrà lloc per 
primera vegada a Cubelles. Aquest és 
un acte lúdic i alegre a través del qual 
es contribueix a sensibilitzar l’opinió 
pública sobre els beneficis que aporta la 
inclusió social dels infants, joves i adults 
amb discapacitat.

L’11a Festa Inclusiva és una celebració 
adreçada a petits i grans que tindrà 
lloc el dissabte 10 de maig a la plaça 
del Mar de 17 a 21 h. i inclourà diversos 
tallers, espais de jocs, circuit de cadires 
de rodes, circuit amb els ulls embenats... 
També se celebrarà una cercavila i una 
actuació castellera que clourà la festa. La 

jornada estarà apadrinada pel pallasso i 
animador Pep Callau i està organitzada 
per la coordinadora d’entitats, centres, 
ciutadans i ciutadanes del Garraf de 
la Festa per una Societat Inclusiva i la 
Plataforma Ciutadana per una Escola 
Inclusiva al Garraf amb la col·laboració 
de la regidoria d’Ensenyament.

La comarca del Garraf és un territori 
ric en iniciatives d’inserció laboral de 
persones amb discapacitat al mercat 
ordinari de treball i d’inserció de 
menors amb discapacitat, fins i tot amb 
plurideficiències i un grau d’afectació 
important, en les escoles, instituts, 
esplais i centres d’esbarjo ordinaris, 
aporta beneficis a tothom.

Prova pilot del projecte Patis 
Oberts a l’escola Charlie Rivel

L’escola Josep Andreu Charlie Rivelés el 
primer centre escolar en posar en marxa 
el projecte Patis Oberts. Es tracta d’un 
programa que té per objectiu posar al 
servei de la ciutadania més espais de 
joc per donar resposta a la demanda 
d’espais lúdics i d’esbarjo, alhora que es 
pretén disminuir l’ús inapropiat de les 
instal·lacions escolars fora d’horari.

La prova pilot va iniciar-se el primer 
cap de setmana d’abril posant al 
servei de qui ho desitgi l’ús del pati de 
l’escola els diumenges de 10 a 13:30h. 
Aquesta iniciativa compta amb la 
col·laboració de l’AMPA de l’escola J. 
A. Andreu Charlie Rivel que s’encarrega 
del bon funcionament i bon ús de les 
instal·lacions.
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El projecte econòmic pel present exercici es va presentar prèviament en audiència pública 

Aprovats 15,3 milions d’euros de pressupost per al 2014

L’Ajuntament de Cubelles gestionarà el 2014 
un pressupost equilibrat de 15.329.405,56 
euros, un 15% inferior al de l’exercici an-
terior. Aquesta previsió pressupostària s’ha 
aprovat en la sessió plenària del mes de fe-
brer i la setmana anterior s’havia presentat 
a la ciutadania en la corresponent audiència 
pública.

La reducció del pressupost respecte el del 
2013 es deu especialment a les partides 
destinades a Ensenyament, que passa a ser 
de 413.595,86€ (-52,56%), dels subministra-
ments (-6,22%) i Informàtica (-15,77%). En 
sentit contrari hi ha les assignacions d’Urba-
nisme i Planejament, que creix un 51,34%, 
les despeses de personal (+1,16%), Medi 
Ambient (+3,33%) i Hisenda local (+91,82%). 

La reducció en Ensenyament ve motivada 
pel fet que en l’any 2013 es van pagar tots 

els endarreriments que hi havia amb les 
concessionàries de les llars d’infants. Ara, 
un cop regularitzada aquesta despesa, es 
torna als imports habituals. Tot i això, el 
regidor d’Hisenda, José Manuel Écija, va 
recordar que “les aportacions de la Ge-
neralitat per cada alumne de les llars han 
anat disminuint dels 1.800 als 875 euros per 
alumne que es preveu ingressar per l’any 
2013”. Per aquest motiu, si finalment la 
Generalitat de Catalunya no aporta la sub-
venció establerta és possible que aquesta 
partida necessiti ser incrementada.

Inversions
El pressupost 2014 contempla destinar 
666.396,82€ a noves inversions, si bé 
aquestes seran superiors per la incorpora-
ció dels projectes pendents d’executar del 
2013, d’uns 200.000€ més. La major apor-
tació serà per a la millora en enllumenat i 

l’estalvi energètic, pel qual es destinaran 
290.708,63€. També hi ha una important 
partida en l’adquisició d’equips i programes 
informàtics per tal de millorar l’eficiència 
interna (182.500€); la retirada de la canona-
da del riu Foix (108.111,81€), que està lliga-
da a una subvenció per la totalitat; arran-
jaments a la via pública(100.000€), als que 
se sumaran més de 150.000€ del pressupost 
2013 no executats; l’adequació de l’espai 
contigu a l’Ajuntament (56.900€); mobilia-
ri pel Centre Social i la Biblioteca (30.850€) 
i la implantació del cicle formatiu de grau 
superior (25.000€), entre d’altres.

L’OPIC acollirà el servei els dilluns i els dimecres de 10 a 13h.

L’oficina d’Habitatge del Garraf s’apropa a Cubelles

L’Ajuntament de Cubelles i el Consell 
Comarcal del Garraf han signat un conveni 
per a apropar els serveis i ajuts d’habitatge 
al municipi de Cubelles. El servei s’ofereix 
des del 2 d’abril els dilluns i dimecres de 10 a 
13h. a l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana (OPIC).

Una persona de l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge es desplaça a Cubelles, dos cops 
a la setmana, per tal d’oferir assessorament 
especialitzat a la ciutadania. L’objectiu de 
la mesura és apropar els serveis que ofereix 

l’organisme comarcal a la ciutadania de 
Cubelles i de pas resoldre la manca de 
personal tècnic de la regidoria d’Habitatge. 
Per a Mònica Miquel, Alcaldessa de Cubelles, 
“vam creure que era una porta oberta, una 
necessitat molt gran pel municipi”.

Cubelles sancionarà els pisos buits de bancs 
i grans empreses arran de l’aprovació d’una 
moció proposada per la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH) que va rebre el su-
port de tots els grups polítics del Consistori. 

L’acord unànime contempla la creació d’un 
Pla Municipal d’Habitatge per evitar la des-
ocupació permanent d’habitatges, comple-
tats amb programes d’inspecció i sancions 
econòmiques de fins a 100.000 euros.

Cubelles sancionarà els pisos 
buits de bancs i empreses
La moció proposada per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca rep el suport 
de tot el plenari

Pressupost 2014
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L’actuació en diverses zones del municipi pretén mitigar els problemes d’inundacions al carrer

Noves bombes per millorar l’evacuació d’aigües pluvials 

L’adquisició i instal·lació de noves bombes 
amb més capacitat de drenatge de les 
aigües de pluja millorarà substancialment 
els problemes d’inundacions que ocorren 
en diverses zones del municipi. Aquesta 
actuació, valorada en 100.000 euros, 
contempla la col·locació de sis bombes 
repartides entre els carrers Arles de Tec 
i carrer Millera, la zona residencial Les 
Salines i a la vora de la desembocadura del 
riu Foix, si bé aquesta darrera servirà per 
absorbir les puntes periòdiques d’aigües 
residuals que es generen a la Mota de Sant 
Pere i Clot del Bassó.

Pel que fa a les que s’instal·laran al barri 
Marítim, pretenen evitar les inundacions en 

espais com el pas sota la via del tren del 
carrer Arles de Tec o les que s’originen 
al carrer Millera, especialment en les 
proximitats a la zona escolar de la llar 
d’infants La Draga i l’escola Vora del 
Mar. En aquests casos, la nova bomba 
millorarà el drenatge de l’aigua de pluja 
amb més capacitat i potència també per 
absorbir també els residus sòlids que 
arrastren les pluvials i que ocasionen 
embossaments i la inutilització del pas 
sota via. 

Actuació al carrer Millera
L’actuació al carrer Millera pretén 
mitigar els problemes d’inundacions 
al carrer i en equipaments com la llar 

d’infants municipal La Draga. En aquest 
espai, a més, s’ha realitzat una actuació 
individual per resoldre les inundacions a 
la zona d’esbarjo a través d’una bomba 
que evacuï l’aigua acumulada cap al 
carrer. Segons la regidoria d’Obres i 
Serveis, els repetits problemes del carrer 
Millera es deuen a que aquesta via és un 
punt baix i, per tant, inundable, que fa les 
funcions d’artèria principal de recollida 
i canalització d’aigües d’altres zones 
del municipi. En un futur es plantegen 
actuacions de major envergadura 
recollides al pla director de clavegueram 
segons el qual es canalitzarien les aigües 
pluvials directament al torrent de Santa 
Maria.

L’obra pretén reduir les inundacions del sector Bardají
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Qualitat i transparència del web municipal cubelles.cat en un estudi realitzat per la UAB

Cubelles rep el segell de qualitat Infoparticip@

El web de l’Ajuntament de Cubelles 
ja compta amb el segell de qualitat 
Infoparticip@, un guardó que han atorgat 
els investigadors del Mapa Infoparticip@ 
que avaluen la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública dels consistoris a 
través dels seus webs municipals.

El passat 18 de març la regidora de 
Comunicació, Premsa i Informàtica, Noemí 
Cuadra, va rebre el diploma acreditatiu del 
guardó de mans de la Vicepresidenta de la 
Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, en 
un acte celebrat al Palau de Pedralbes de 
Barcelona.

El segell Infoparticip@ reconeix al web 
www.cubelles.cat el compliment de més 

del 90% dels paràmetres establerts per a 
municipis de 10.0001 a 50.000 habitants. 
Concretament Cubelles ha assolit el 90,24% 
dels indicadors requerits i és un dels 48 
municipis totals que han rebut el guardó. 
Per la comarca del Garraf, també ha estat 
premiat amb el segell Infoparticip@ el 
web de Vilanova i la Geltrú, gràcies al 
compliment del 95%.

Aquesta és la primera edició del segell 
Infoparticipa, que s’ha creat amb la vista 
posada a assolir una millora de la informació 
publicada als webs dels ajuntaments de 
cara a les eleccions municipals del 2015, 
una informació que, segons ha analitzat el 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per 
la Ciutadania Plural, en molts casos no és 

suficient. El LPCCP preveu, abans d’entrar 
en el període electoral, convocar un altre 
lliurament. 

L’acte va tenir lloc al Palau de Pedralbes 
de Barcelona i va ser presidit per la 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, Joana Ortega, i pel rector 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Ferran Sancho. Va comptar també amb el 
secretari de Cooperació i Coordinació de 
les Administracions Locals, Joan Cañada, i 
la directora del Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per la Ciutadania Plural 
de la UAB, Amparo Moreno, a més a més 
d’alcaldes, alcaldesses i altres representants 
dels ajuntaments distingits, i autoritats de 
l’administració de la Generalitat.

Noemí Cuadra rebent el guardó de mans de la Vicepresidenta Joana Ortega
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JO DECIDEIXO
 
El Consell de Ministres ha aprovat la polèmica re-
forma de la llei de l’avortament elaborada pel PP.  
La llei canvia de nom i és ben explícit: Llei de Pro-
tecció de la Vida del Concebut.
La contrareforma de la Llei de drets sexuals i repro-
ductius i d’interrupció voluntària de l’embaràs que 
ens presenta el PP és un menyspreu als drets de les 
dones amb una forta càrrega ultraconservadora i 
reaccionària que suposa la restricció més dura de 
l’avortament en l’època democràtica, és un atemp-
tat contra l’autonomia i llibertat de les dones, una 
reforma classicista, misògina i masclista.
La norma substitueix els terminis per “supòsits” i, 
entre altres coses,  no es podrà aturar l’embaràs 
al·legant malformacions en el fetus. A més, la dona 
necessitarà el dictamen de dos metges per acredi-
tar que l’embaràs li comporta un greu perill.
Eliminar el supòsit de malformació del fetus com 
a causa per interrompre l’embaràs suposa un greu 
atemptat contra la llibertat i la salut de les dones, 
a les que s’obligaria, en contra de la seva voluntat, 
a mantenir un embaràs de forma forçada.
Els plantejaments d’aquesta reforma són un greu 
atemptat a la llibertat de les dones i al seu dret a 
decidir sobre el propi cos.
La reforma és una clara involució en drets i un 
retorn al passat, suposa deixar a milers de ciuta-
danes i professionals de la sanitat en una situació 
d’inseguretat jurídica, ja que retornar a una llei de 
supòsits pot provocar major qüestionament legal.
Una llei de supòsits ens col·loca a la cua d’Europa, 
al mateix nivell que Polònia, Malta o Irlanda. La 
majoria de països europeus han regulat l’avorta-
ment amb Llei de terminis.
El dret de les dones a decidir sobre el propi cos 
queda transferit a la tutela dels metges o metges-
ses a qui, alhora, se’ls sotmet a una major pressió 
i amenaça penal basada en criteris morals retrò-
grads que poc tenen a veure amb l’ètic i els criteris 
científics.
La base ideològica de la contrareforma concep 
a les dones com a subjectes sense drets que cal 
tutelar i on la seva voluntat queda relegada per 
una suposada defensa dels drets “del concebut”. 
Aquest fonamentalisme misogin ens retorna als 
temps on l’avortament era privilegi de les classes 
altes fomentant, així, la discriminació per raons 
econòmiques que tornarà a abocar les dones a 
avortaments clandestins augmentant el risc sobre 
la vida i la seva salut.

RES NO CANVIA A CUBELLES

Les primeres paraules d’aquest escrit han de ser 
per dir que celebrem poder tornar a expressar la 
nostra opinió de l’actualitat política local després 
d’un període incomprensible de silenci de més de 
deu mesos sense que aquesta publicació arribés a 
la ciutadania.
Encara, però, fa més temps que al consistori cube-
llenc es va segellar el tercer govern d’aquesta le-
gislatura que encapçala la senyora Mònica Miquel, 
l’auto anomenat pacte de la governabilitat i la 
normalitat política. Un pacte que, deixant a ban-
da la voluntat dels cubellencs i cubellenques i de 
l´auto complaença del moment de la foto, només 
ha fet palesa l’obsessió pel poder d´alguns i per 
evidenciar un clar símptoma de debilitat.
Aquesta legislatura només ens haurà aportat el fet 
de fer-nos creure durant poc temps que la regene-
ració política a Cubelles era possible, per acabar  
manant els de sempre!!, el binomi CIU-PSOE, això 
sí, sense treure-li la cadira fictícia a la senyora Mi-
quel. Res no canvia a Cubelles. Catorze mesos, i els 
que queden, fins al final de legislatura que només 
serviran per mantenir un tren en marxa, on hi ha 
més d´un maquinista, uns dalt del tren i altres fora 
i el que és pitjor que no sabem cap on ens porta.
És cert però, que no se li han de treure mèrits 
a aquest equip de govern que ha estat capaç 
d’aprovar el pressupost del 2014 dins del primer 
trimestre. El contingut d´aquest és ja una al-
tra cosa…, si bé és cert que compleix l´objectiu 
d´estabilitat pressupostària, creiem des d’Unitat 
Cubellenca–Reagrupament, que és apàtic, sense 
projectes, amb poca capacitat d’acció i on desta-
ca la clara involució de despesa en política social 
d’aquest govern. Des de l´inici de legislatura l’any 
2011-2012 s’ha reduït la partida de serveis socials, 
mentre les necessitats han augmentat de manera 
exponencial al nostre poble, això sí que és una 
realitat!
Amb tot aquest panorama potser convindria fer un 
anàlisi profund dels nostres governants, traient ca-
dascú les seves conclusions. Al mateix temps sense ser 
aliens a tots els moviments pre-electorals que ja es 
comencen a fer notar, a Unitat Cubellenca- Reagru-
pament seguim treballant amb la voluntat de con-
vertir-nos en el partit vertebrador de moltes de les 
sensibilitats polítiques que conviuen a la nostra vila, 
tornar a aportar la il·lusió necessària per aconseguir 
un canvi real  i la regeneració política  al nostre mu-
nicipi l’any vinent.

CUBELLES, PARLEM DE GESTIÓ I DE FUTUR

Diuen que el temps és savi, cura, situa i finalment dóna 
la raó a qui la té, de vegades just i d’altres no, però 
creiem que s’ha fet justícia. Malgrat tot allò que s’ha 
pogut comentar a la lleugera, sense argumentacions 
clares,  els últims mesos han deixat clar que la tasca del 
PSC a l’anterior legislatura va ésser correcta, transpa-
rent i, econòmicament parlant, bona.
Si avui la situació econòmica de l’Ajuntament està sa-
nejada gràcies a una bona tasca prèvia, evidentment 
no només nostra, el més important és que així conti-
nua amb l’actual Equip de Govern. Fins i tot amb les 
indiscriminades retallades que patim tots els ciutadans i 
administracions locals, la gestió municipal al nostre mu-
nicipi pot continuar, amb algun que altre escull, sempre 
a resultes d’ajustos econòmics necessaris o imposats per 
administracions superiors, però malgrat tot podem dir 
que anem pel bon camí.
Els Serveis Socials del nostre municipi intenten pal·liar 
la greu situació econòmica de molts Cubellencs, no 
és fàcil, però de fet els recursos econòmics municipals 
destinats són importants, encara que volem aprofitar 
també per reconèixer públicament a tot el personal de 
la Regidoria la gran gestió social que està realitzant.
La ciutadania mai ha estat tan informada com ara, 
diàriament coneix tasques, reunions, gestions i tot allò 
que implica la gestió municipal, fins i tot la nova web 
municipal ha rebut un reconeixement important, però 
el més important és que la comunicació i l’accessibilitat 
dels membres del Govern Municipal a la ciutadania és 
notòria i evident.
El PAM (Programa d’Actuació Municipal) segueix asso-
lint fites, els Pressupostos Municipals 2014 recentment 
aprovats, també intenten harmonitzar els temps que 
vivim amb el dia a dia del nostre municipi, criticats per 
uns i majoritàriament acceptats per altres, però el que 
està clar, és que són realistes, com el temps també ju-
tjarà.
Finalment, volem donar a conèixer a la ciutadania de 
Cubelles que, l’agrupació local del PSC, es troba immer-
sa en un procés democràtic amb la finalitat d’escollir 
el candidat a les properes eleccions municipals 2015, 
som una de les primeres agrupacions a Catalunya en 
iniciar-lo, fruit d’aquest procés es configurarà la futura 
llista electoral, que recollirà TOTES les inquietuds dels  
Cubellencs. 
Reiterem la nostra voluntat de treballar per TOTHOM, 
això sí, definint les prioritats de la ciutadania. Aquestes 
no són necessàriament polítiques, sinó socials, culturals, 
sanitàries, econòmiques o de reinserció en el mercat la-
boral i són els objectius que tindrem sempre presents.

ICV - EUiA Unitat Cubellenca - RCat PSC
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LA JUSTÍCIA ENS DÓNA LA RAÓ

Volem mostrar la nostra satisfacció davant la desestima-
ció del recurs contenciós administratiu interposat per 
les portaveus dels grups Entesa per Cubelles, CIU i PSC 
contra l’Ajuntament, quan el Partit Popular formava 
part de l’equip de govern (amb ICV-EUiA i UC-RCAT), 
i teníem la responsabilitat de governació, envers el no-
menament del cap de policia local. 
La regidora Popular Juani Navarrete, recorda que el 
llavors inspector de la policia local va sol·licitar l’exce-
dència, i com a regidora de governació i seguretat ciu-
tadana va manifestar “la necessitat de nomenar una 
persona per fer-se càrrec d’aquests serveis per poder 
garantir la prestació dels serveis policials de manera 
correcta i amb la continuïtat requerida”. La persona 
proposada reunia els requisits generals i per tant, es va 
resoldre nomenar com a funcionari interí amb caràcter 
d’urgència a Guillem Puig com a cap de la policia local 
i fins que no es resolgués el procés de selecció de per-
sonal interí per ocupar la dita plaça. “Per tant, com ja 
va dir en el seu moment el Partit Popular de Cubelles, 
el nomenament s’ajustava completament a la legislació 
vigent i la urgència estava plenament justificada”.
Tanmateix, la regidora Popular ha manifestat que “amb 
la total confiança que la seva decisió s’ajustava a la llei, 
per això he suportat les calumnies i mentides que de 
mi han dit les formacions del PSC, CIU i Entesa envers 
aquests procés, i no he respost a cap de les acusacions 
que se m’han fet”. Ara, amb la desestimació d’aquest 
recurs puc dir que “s’ha de demostrar que els qui men-
tien eren els partits d’Entesa, CIU i PSC que van falsejar 
la realitat per treure un rendiment polític”.
Per Juani Navarrete, quan ella estava al govern, i en la 
responsabilitat de les seves àrees, la seva obligació era 
“garantir la seguretat dels veïns de Cubelles”. I Així 
ho va fer, perquè “per sobre dels interessos personals 
i de les sigles de partit estan els ciutadans, a qui hem 
de procurar gaudeixin d’una bona qualitat de vida”. En 
aquest sentit la regidora ha afegit que “la seguretat és 
una prioritat per a qualsevol responsable polític a qual-
sevol municipi, i ho era per a mi a Cubelles i per això 
no vaig dubtar en substituir ràpidament la vacant, i ho 
tornaria a fer”.
Finalment, la regidora Popular ha dit que “en políti-
ca no s’hi val tot per guanyar vots” i ha lamentat que 
“alguns  grups polítics vulguin guanyar amb mentides 
el que no han guanyat a les urnes”. Tanmateix Juani 
Navarrete considera que la gent “sabrà valorar qui ha 
mentit” i ha afegit que “quan es demostra que s’ha 
mentit un cop quines garanties tenen els veïns que no 
tornaran a mentir?”. 

ESTABILITAT POLÍTICA, EL QUE EL NOSTRE MUNICIPI ES 
MEREIX

A ningú se li escapa que a Cubelles feia falta un xic 
d’estabilitat política.
Ara fa un any el nou govern municipal format 
per ICV, PSC, CIU i EC presentava el seu PAM, el 
Pla d’Actuació Municipal, un full de ruta amb uns 
objectius a complir, que mostrava que el govern 
feia un treball previ i s’unia per treballar amb uns 
objectius comuns per millorar el nostre municipi, i 
no perquè sí.
Un any després, el temps ens dóna la raó, quan 
presentem el balanç d’aquest document amb un 
compliment del 80% dels objectius marcats, i mos-
trant a la ciutadania el full de ruta per continuar 
assolint el 20% d’objectius que manquen i altres 
de nous que hem afegit, fruit del debat i el treball 
conjunt.
No són moments fàcils per governar un municipi, 
els ingressos baixen contínuament, moltes de les 
subvencions que es rebien ja no es reben, el govern 
central va prohibir fer inversions amb el romanent 
de tresoreria, i la ciutadania i el municipi necessita 
molts més serveis i recursos.
Tot i amb això, aquest govern és compromès amb 
la ciutadania i treballem per optimitzar els recur-
sos, adaptant-nos als temps actuals. Hem aconse-
guit revisar i abaratir costos en diversos contractes, 
com per exemple la telefonia, el que ens permet 
destinar aquests diners a altres finalitats. Hem po-
sat al dia els contractes de les llars d’infants, i s’ha 
assumit pel municipi la rebaixa de la Generalitat. 
Treballem buscant finançament per la construcció 
de la nova biblioteca, i la cura del Patrimoni lo-
cal, la rehabilitació de l’Aliança, el projecte dels 
Safarejos, la inauguració del nou centre de dones, 
i les millores en els centres escolars i instal·lacions 
esportives.
Hem apropat l’Ajuntament a la ciutadania mo-
dernitzant-lo i fent-lo més proper i transparent a 
partir de la posada en marxa de la Seu Electrònica 
i la nova pàgina web, premiada amb un segell in-
foparticipa.
En els Governs de coalició hi ha coses que t’agra-
den més i coses que menys, però sempre poses 
per sobre de tot el que és millor pel municipi i pel 
municipi és bo que hi hagi estabilitat política, que 
ens permet afrontar amb fermesa moments de di-
ficultat.
Continuarem treballant per aconseguir el 100% del 
compliment dels objectius del nostre full de ruta.

TREBALLEM I ESCOLTEM ALS NOSTRES VEÏNS

Des d’Entesa per Cubelles destaquem la tasca feta 
durant aquest 1er any a l’equip de Govern. Amb il·lu-
sió, treball i l’esforç de cada dia, per tal de ser útils 
al nostre poble.
Ens varem comprometre davant de tots vosaltres, 
amb un full de ruta, i hem donat comptes del treball 
fet, assolint quasi el 80% dels compromisos, i afe-
gint-ne d’altres.
La principal preocupació de Dinamització Econòmica 
i Turisme és reduir l’atur de Cubelles i en això cen-
trem tots els esforços. Les diverses actuacions dutes 
a terme, com els plans d’ocupació, han permès incor-
porar 7 persones, de les quals 2 realitzen tasques de 
prospecció d’empresa, actualitzant les dades als nos-
tres fitxers, informar dels serveis que posem al seu 
abast, tant per poder incorporar inscrits al SOLC, com  
bonificacions fiscals que s’han implantat, per primer 
cop, per facilitar la contractació d’aturats. 
Aquestes mesures han permès incrementar 15 noves 
activitats i han creat 20 llocs nous de treball. A més, 
20 joves sense formació ni experiència es beneficia-
ran dels plans d’ocupació del Consell Comarcal amb 
contractacions subvencionades i en breu es posarà 
en marxa el Centre d’Empresa i Emprenedoria Mu-
nicipal (CEEM), per nous emprenedors, i suport a les 
empreses locals. Seguirem treballant en aquest camí. 
Les dues edicions de Fires del Comerç al Carrer, el nou 
format de la Fira de Nadal, o l’acord del carnet de 
descomptes són algunes de les actuacions instaura-
des enguany, per promoure el comerç local. En vin-
dran més.
En Turisme s’està treballant, per primera vegada, en 
un paquet turístic que ha estat presentat al Saló del 
Turisme, per promoure de forma original i lúdica, el 
nostre patrimoni. Mentre el projecte del Port Espor-
tiu no es duu a terme a causa de la crisi econòmica 
que condiciona l’empresa concessionària, i sense re-
nunciar al projecte, hem dut a terme actuacions per 
tal de cercar alternatives i dotar d’usos aquesta zona 
com el cable esquí que ben aviat inaugurarem. La 
implantació del Trenet Turístic o les diferents propos-
tes innovadores per a la difusió del Penedès Marítim, 
com el web i l’aplicació per a smartphone “City Ex-
perience”, la guia de guinguetes, o la participació a 
diferents fires com Fitur i la de Moscou.
Seguim treballant per intentar que la Generalitat fi-
nalment ens permeti dotar de transport directe als 
hospitals de la comarca. 
Continuarem esforçant-nos cada dia, per millorar el 
nostre poble, escoltant i servint als nostres veïns/es

PPC CIU Entesa per Cubelles-FIC

25



26

Te
lè

fo
n

s Municipals

Ajuntament de Cubelles / OPIC  93 895 03 00
Serveis Tècnics i Hisenda Local 93 895 78 50
Serveis Socials    93 895 24 57
Salut    93 895 78 50
Medi Ambient   93 985 78 50
Cultura    93 895 01 47
Poliesportiu Municipal  93 895 04 25
Esports    93 895 06 08
Joventut/ Espai Jove  93 895 03 61
OMIC     93 895 11 25
SOLC    93 895 11 82
Comerç     93 895 63 16
Biblioteca i Casal de Cultura 93 895 23 87
Jutjat de Pau i Registre Civil 93 895 75 10
Oficina de Turisme (poble)  93 895 25 00
Oficina de Turisme (platja)  93 895 65 31
Ràdio Cubelles   93 895 03 26
Comunicació i Premsa  93 895 63 21
Ensenyament   93 895 16 02
Serveis d’entitats/ Centre Social 93 895 75 51
Museu Charlie Rivel   93 895 32 50

Centres Educatius

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

Urgències

Emergències    112
Policia Local de Cubeles  93 895 01 32
Guàrdia Civil   93 814 70 50
Policia Nacional   93 893 25 08
Mossos d’Esquadra  93 657 11 50
Bombers    93 815 00 80
Centre d’Atenció Primària  93 895 79 06
Hospital Sant Antoni  93 893 16 16
Hospital Sant Camil  93 896 00 25
Creu Roja   93 814 30 30

Serveis

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

Directori Web
Web municipal: www.cubelles.cat
OPIC: http://opic.cubelles.cat
Perfil del contractant: https://contractacio.cubelles.cat
Ràdio Cubelles: www.radiocubelles.cat
Oficina de Recaptació: http://orgat.diba.cat






