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Units a l’estiu per la Festa Major
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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.

Una nova etapa de mà estesa

H

em iniciat una nova legislatura
que tinc l’honor de liderar com
Alcaldessa de Cubelles. Presideixo
un Govern format per regidors
i regidores de la força política
guanyadora de les eleccions UC-11-RCat i
també d’ERC i ICV. Junts treballarem per dur
a terme tots aquells projectes que facin que
Cubelles sigui una vila amb més qualitat de
vida, potenciant els serveis públics bàsics, el
nostre patrimoni, la nostra identitat i sobretot el manteniment de la cohesió social.
També situem com a eix estratègic irrenunciable del nostre mandat el ferm compromís
amb la transparència com a referent de la
nostra gestió pública, i aquesta revista Cubelles Comunica és una eina més d’aquesta
voluntat d’informar de tota l’acció de govern i de l’administració municipal.

Aquesta serà una legislatura on els consens i la negociació han de ser el pal de
paller de la política municipal, aprofitant
l´experiència dels grups i les persones que
han tingut responsabilitat en governs anteriors i l’empenta i la il·lusió dels nous
regidors i regidores. Estic convençuda que
entre tots farem possible una Cubelles millor per tots i cada un dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Com sempre a la vostra disposició!

Rosa M. Fonoll i Ventura
Alcaldessa de Cubelles
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Ajuntament de Cubelles, legislatura 2015-2019

4

Cartipàs municipal

Consistori 2015-2019

UC 11-RCat
Rosa Fonoll i
Ventura

UC 11-RCat
José M. Ardila
Contreras

UC 11-RCat
Josep Mª. Hugué i
Oliva

UC 11-RCat
Raül Mudarra
Carmona

PSC-CP
F. Xavier Grau i
Roig

PSC-CP
José M. Écija
Albalate
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ERC-AM
Joaquim D. Macià

ERC-AM
Ester Pérez Massana

CiU
Noemí Cuadra i
Soriano

Cubelles sí es pot
Albert Tribó

CiU
Xavier Baraza
Sánchez

Cubelles sí es pot
Sarah Di-Stefano

GUANYEM
Daniel Pérez
Luque

PP
Noemí Boza Cano

ICV-E
Narcís Pineda i
Oliva

PP
José Ramon Palomo

Cubellencs-FIC
Anna Martínez i
Gallemí

El primer Ple de la legislatura dóna compte del nou cartipàs
La sessió també va aprovar que els plens ordinaris seran el tercer dimarts de mes a les 18:30h
El primer Ple de la legislatura 2015-2019
celebrat el 17 de juliol i encapçalat pel
Govern municipal d’UC11-RCat, ERC i ICV
va establir la composició de diferents comissions, organismes, el nou cartipàs així
com els representants municipals als estaments supramunicipals en els quals hi té
participació l’Ajuntament de Cubelles. La
sessió va tenir l’absència del nou regidor
del PP, José R. Palomo.
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Segons la cronologia que establia l’ordre
del dia es va aprovar el règim retributiu
dels membres de la corporació amb el vot
favorable de tots els grups excepte Cubelles sí es pot i Guanyem. Aquest acord estableix un salari anual brut per a l’Alcaldessa de 43.676,78 euros. Per assistència
al Ple 247 euros, per a la Junta de Govern
Local 209 euros, per a les Comissions Informatives 104,5 euros, per a la Junta de
Portaveus 142,5 euros i per a la Junta de
Govern de Treball 190 euros. Per la resta
de regidors i regidores es va aprovar una
esmena presentada per Guanyem i Cubelles sí es pot per tal de limitar la percepció
màxima anual a 15.000 euros bruts. Finalment, es van establir les assignacions per
grup municipal de 450 euros mensuals i
de 50 euros al mes per cada regidor electe.
La creació i composició de la Comissió Informativa es va aprovar amb el vot unànime de totes les formacions, incorporant
una esmena presentada per l’oposició
de convocar-se el segon dimarts de cada
mes a les 20h. El mateix va succeir amb
els Plens ordinaris, que seran el tercer dimarts de mes a les 18:30h. Ambdós òrgans
estaran formats per la totalitat de regidors i regidores electes.

La composició i funcionament de la Comissió Especial de Comptes i la constitució i
règim de funcionament dels grups polítics
municipals es va aprovar per unanimitat de
tots els regidors i regidores.
Tot seguit es va donar pas als punts de
l’ordre del dia que duien a aprovació les
propostes de representants municipals en
consells, consorcis i altres organismes de caràcter local i supramunicipal.
Al Consell Esportiu municipal es va aprovar
la representació en Narcís Pineda amb els
vots favorables de l’equip de Govern i l’abstenció dels grups de l’oposició.
Al Consell Escolar municipal l’oposició en
bloc va forçar l’aprovació d’una esmena per
la qual el consell estarà presidit per Ester
Pérez i comptarà com a vocals amb Raül
Mudarra i Xavier Baraza.
El Consell Escolar de les llars d’infants municipals i de les escoles de Cubelles estarà
representat per Ester Pérez, mentre que
el dels instituts estarà representat per
Raül Mudarra amb el vot favorable del
Govern i l’abstenció de l’oposició en bloc.
La composició de la Comissió Paritària
comptarà amb la presència de l’Alcaldessa, Rosa Fonoll; i els regidors Joaquim
Macià, José M. Écija i Daniel Pérez, aprovat per unanimitat després d’acceptar
l’esmena proposada per l’oposició d’incloure dos membres de Govern i dos de
l’oposició.
Al Consell rector del Consorci del Govern
Territorial de Salut del Garraf el Govern va
aprovar la representació de Josep M. Hugué, amb l’abstenció de l’oposició.

Amb idèntica votació es va aprovar la representació de Rosa Fonoll al Consorci LOCALRET; Raül Mudarra a l’Assemblea General
de la Xarxa de Consum de la Diputació de
Barcelona; Ester Pérez a la Comissió d’escolarització de l’Àmbit Territorial del Garraf;
Rosa Fonoll al Ple i la Comissió Permanent
de la Mancomunitat Tegar del Garraf; Josep
M. Hugué a la Mancomunitat del Penedès
i Garraf; Narcís Pineda al Consell Esportiu
del Garraf; Josep M. Hugué al Consorci Sanitari del Garraf i Narcís Pineda a l’Agència
de Desenvolupament Econòmic del Garraf
(NODE).
Pel que fa a la representació de Rosa Fonoll i Noemí Cuadra -incorporada amb
una esmena presentada per l’oposició- al
Consorci de Comunicació Local i de Josep
M. Hugué al Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf es va aprovar amb
el vot favorable de totes les formacions,
excepte Guanyem, que es va abstenir en
ambdues.
L’oposició va forçar l’aprovació d’esmenes on van ampliar la seva representativitat abans d’aprovar per unanimitat la
representació de Rosa Fonoll, Joaquim
Macià i Noemí Boza al Consorci per a la
gestió de la televisió digital pública del
Garraf.
La representació dels regidors de l’equip
de Govern en les diverses comissions de la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis va quedar
sobre la taula a proposta i amb els vots de
les formacions a l’oposició. En el cas de la
votació dels representants a l’ACM no es
va comptar amb el vot del regidor Joaquim
Macià, que en aquell moment es va absentar de la sala de Plens.
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Regidors i regidores de la legislatura 2015-2019

Els consellers Boi Ruiz i Santi Vila visiten Cubelles
El titular de Salut de la Generalitat es va comprometre a arranjar l’entorn del CAP
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Trobada del Govern municipal amb el conseller Boi Ruiz

El passat 18 de juliol l’Alcaldessa, Rosa
Fonoll, i el 1r Tinent d’Alcaldia, Joaquim
Macià, van coincidir amb els consellers de
Salut i Territori, Boi Ruiz i Santi Vila, respectivament, en el dinar institucional organitzat pel Club Marítim Cubelles (CMC)
en el marc del trofeu 3LG de patí de vela
i optimist. La representació del Consistori
va aprofitar per traslladar algunes qüestions que preocupen al Govern municipal
en diversos àmbits. Pel que fa a la desembocadura del riu Foix, Rosa Fonoll va
compartir amb els consellers la preocupació local pels continus problemes que es
generen a la zona derivats de la manca
d’inversió de l’ACA amb els abocaments
d’aigües fecals en episodis de fortes i

continuades pluges. També els problemes de salubritat de l’aigua que queda
estancada a la part final del curs del riu
quan els braços queden bloquejats per la
sorra a causa de les llevantades.
Aquest darrer problema es va resolent
periòdicament amb l’obertura dels braços
per l’actuació de màquines excavadores
que permeten la renovació i oxigenació de
l’aigua de la desembocadura. Precisament
s’han rebut els permisos de l’ACA per repetir aquesta actuació properament, el que
permetrà alliberar l’aigua actualment estancada i en fase de putrefacció per manca
d’oxigen, fet que afecta directament a la
biodiversitat de la desembocadura.

Mobilitat i territori
A banda dels problemes que hi ha localitzats a la desembocadura del riu Foix, els
representants del Govern municipal també van traslladar al conseller de Territori
i Sostenibilitat, Santi Vila, les reiterades
queixes en matèria de transport i mobilitat tant en el cas de les deficiències del
servei i infraestructures de Rodalies, com
la penalització que rep la ciutadania de
Cubelles amb el peatge que té el municipi per accedir a la C-32. A aquest peatge cal sumar-hi el de Vallcarca (Sitges)
en sentit Barcelona o els corresponents a
l’AP7 en sentit Tarragona després d’enllaçar amb la C-32 a El Vendrell, fet que
resta competitivitat per al desenvolupa-

ment econòmic de Cubelles i un sobrecost afegit per als usuaris particulars.
Finalment, Rosa Fonoll va demanar a la
conselleria de Santi Vila que pugui intercedir amb el departament de Costes, que
depèn directament del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del
govern central, per tal de trobar una solució d’accés i aparcament a la zona de
restauració del residencial Les Salines.
Actualment es permet l’accés amb vehicles des de la zona litoral, però l’estat del
paviment sense asfaltar provoca l’aixecament de pols i terra, fet que ha provocat
les queixes dels restauradors de la zona.
El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, va prendre nota de les recla-

macions dels representants municipals i
els va emplaçar a estudiar-s’ho detingudament.
El president del CMC, Jordi Obach, va ser
l’amfitrió d’un atrobada a la que també
hi va assistir el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, així
com altres membres destacats de l’entitat cubellenca en el marc d’una jornada
genuïnament marítima.
Arranjament del CAP
Quinze dies després del dinar, l’equip de
Govern de l’Ajuntament de Cubelles va rebre la visita de cortesia del conseller de Salut, Boi Ruiz, com a part del compromís al
que va subscriure en la trobada al Club Ma-

rítim Cubelles. Ruiz va aprofitar l’avinentesa per conèixer el nou executiu local i
acomiadar-se del càrrec de conseller per la
convocatòria d’eleccions al Parlament de
Catalunya del proper 27 de setembre.
La reunió també va servir per recollir la
petició del Govern municipal d’arranjar
la zona perimetral del CAP Cubelles. Boi
Ruiz es va mostrar disposat a intermediar
per fer-ho possible ja que, segons el regidor de Salut, Josep Ma. Hugué, “el conseller és una persona que coneix Cubelles
i les seves necessitats”, doncs Ruiz considera Cubelles “vila d’adopció des de fa
més de 40 anys” tal i com es reflexa en
l’escrit que va deixar al llibre d’Honor de
l’Ajuntament de Cubelles.
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Representants municipals i del CMC amb els consellers Ruiz i Vila

Boi Ruiz

La Fundació La Caixa dóna 18.750 euros per a finalitats socials
L’aportació es destinarà a l’habilitació d’un local on poder fer l’entrega d’aliments
L’Ajuntament de Cubelles ha rebut
l’ingrés de la Fundació La Caixa de 18.750
euros per destinar-los a finalitats socials.
Aquest acord, que es repeteix anualment,
pretén destinar al territori recursos
econòmics per fer front a les necessitats
socials del moment. En el cas de Cubelles,
es destinaran a l’arranjament d’un local
que permeti fer l’entrega d’aliments que
actualment fa Càritas a la rectoria de la
parròquia al carrer Major.
La intenció es trobar un local que permeti
que les famílies que reben donacions
d’aliments per part de Càritas ho puguin

fer en un espai amb major intimitat. El
Consistori i La Caixa posaran en comú els
locals de què disposen per poder acollir
aquestes funcions i n’escolliran la millor
opció, tot i que des de l’Alcaldia s’aposta
per arranjar un equipament que tingui
actualment en propietat l’Ajuntament i
es trobi en desús.
Enguany l’aportació de 18.750 euros que
fa La Caixa a l’Ajuntament de Cubelles ja
ha estat ingressada. El document ha estat
signat per l’Alcaldessa, Rosa Fonoll, i Lluís
Eroles, sotsdirector comercial de La Caixa
a Cubelles

Signatura del conveni
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Cubelles protagonista dels programes ‘País Km0’ i ‘La Tarda’
Els dos espais en ruta de La Xarxa van emetre en directe des de passeig Marítim
Els magazins diaris La Tarda de La Xarxa
ràdio i País Km0 de La Xarxa TV van aturar-se a Cubelles en la ruta que els duu
per diversos municipis de tot Catalunya en
aquesta temporada d’estiu. L’equip tècnic
i humà de La Xarxa de televisions i ràdios
locals de Catalunya van establir-se en dos
sets d’emissió per a cada programa ubicats
al passeig Marítim i van nodrir els seus espais de continguts i protagonistes locals.

Passeig Marítim

Alguns dels entrevistats van ser l’Alcaldessa, Rosa Fonoll; l’Hereu de Cubelles i
de Catalunya, Robert Monzonis; l’artista
Anselm Cabús i l’il·lustrador Carles Pérez

així com els membres d’El Cubell Xavi
Toscano i Arantxa Manrique per parlar
del Cerkabirra i la responsable de l’Exposició Permanent del pallasso Charlie
Rivel, Mònica Fuster, qui va repassar la
història que uneix el pallasso més universal amb la vila de Cubelles.
També es van emetre reportatges de temàtica local com el dedicat a la desembocadura del riu Foix que va comptar amb
la col·laboració de membres de Fauna de
Cubelles i el mag Isidre Rossell va fer un
truc de màgia en directe des del mateix
passeig Marítim.

Nova iniciativa per pal·liar els problemes d’alimentació infantil
Les famílies van retirar els menús en un establiment local durant tot l’agost
L’Ajuntament ha dut a terme durant el
mes d’agost una nova iniciativa per fer
front als problemes d’algunes famílies
per a l’alimentació diària dels seus fills.
En col·laboració amb un establiment
local de menjar preparat per emportar
s’emplaçava als pares i mares de les famílies que consten a les llistes de Serveis Socials a recollir els menús per als
seus fills. Posteriorment, el Consistori
paga la quantitat de menús que hagin
estat retirats per les famílies que poden
beneficiar-se d’aquesta mesura, aproximadament unes 200 criatures del municipi.

La iniciativa és vigent de dilluns a divendres durant tot el mes d’agost. El preu
unitari de cada menú és de tres euros,
que es complementa amb el val de 30 euros que han rebut les famílies els mesos
de juliol i agost.
El regidor de Benestar Social, Joaquim
Macià va considerar en declaracions a Ràdio Cubelles que “l’ajuda municipal que
rebien aquestes famílies per alimentar
els seus fills és insuficient i amb aquesta
mesura l’Ajuntament garanteix un àpat
diari que constarà d’un plat principal i
unes postres”.

Oficines de Benestar Social
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Torna el trenet turístic a l’estiu
El servei estarà en marxa fins el 5 de setembre
El trenet turístic torna a recórrer
els carrers de la vila un cop ja s’ha
concedit el permís amb l’empresa
que explotarà aquest servei sense
que suposi cap despesa per al
Consistori. Enguany el preu de
trajecte és de 2 euros per persona i
estarà disponible entre el 24 i el 30
de juliol, del 3 al 13 i del 18 al 30
d’agost i els dies 4 i 5 de setembre.
La sortida es realitza des del
carrer Major (davant la Rectoria)
i arriba fins el polígon industrial
Les Salines amb dues parades en el
recorregut.

Sortida del trenet turístic al carrer Major

Un estiu en imatges
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Festa de la Bicicleta

Festa Major petita
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Mostra Pallassos

Festa Major

L’Ajuntament estalviarà un 30% en la factura de telèfon
Un sistema de centraleta telefònica millorarà l’atenció ciutadana
L’Ajuntament de Cubelles estrenarà un
nou sistema de centraleta telefònica
que permetrà a reduir substancialment
la despesa en trucades i, a més, millorar l’atenció telefònica a la ciutadania.
L’Ajuntament ha signat el contracte
amb l’empresa BC Sistemas, adjudicatària del subministrament d’un sistema
de veu IP per un import de 57.998,28€,
la qual cosa suposa una rebaixa sobre
el preu de licitació (81.977,50€) del
29,25%.

14

El contracte, inclou el subministrament
de dues centraletes IP, una instal·lada
a l’edifici de l’Ajuntament a la pl. de la
Vila i l’altra a la comissaria de la Policia
Local, amb els corresponents terminals
telefònics i el manteniment de l’equi-

pament pels propers 6 anys. Aquesta
tecnologia, unida a la connexió informàtica dels edificis impulsada el 2014
per la regidoria de Comunicació, Premsa
i Informàtica, permetrà eliminar tota la
despesa actual per les trucades realitzades entre departaments municipals,
que representen actualment gairebé 7
de cada 10 trucades rebudes a l’Oficina
de Participació i Informació Ciutadana
(OPIC). Aquestes generen un cost de
trucada metropolitana, que representa
la major part de la factura de consum de
veu de l’Ajuntament de Cubelles. Actualment, també s’estan migrant les línies
de veu a Vodafone, adjudicatària del
servei a través de la compra agregada
de la Diputació de Barcelona i Localret a
les quals es va adherir el Consistori l’any

passat i que ja ha representat una important reducció de les tarifes. A banda
d’aquest estalvi econòmic, cal sumar la
finalització del manteniment d’una centraleta que mantenia l’Ajuntament i la
millora del servei de l’OPIC, que actualment dedicava bona part de la seva jornada a l’atenció telefònica interna i de
trucades externes a altres departaments
municipals. De la mateixa manera, la
ciutadania, empreses i proveïdors podran connectar amb diversos departaments efectuant una única trucada.
Les tasques d’instal·lació del nou equipament està previst que s’iniciïn a mitjans del mes d’agost i el sistema podria
entrar en funcionament de forma integral dins del mes d’octubre.

Trobada amb l’Associació de pares del Tegar
La reunió va obrir noves vies de col·laboració amb l’entitat comarcal
L’Alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha
rebut la visita del president i la secretària
de l’Associació de pares del Tegar pro discapacitats del Garraf per atendre les seves
peticions de col·laboració. En la trobada
Fonoll els ha ofert la opció de formalitzar
un conveni en un futur proper per tal de
col·laborar-hi directament amb l’aportació de recursos municipals a la consecució
dels objectius del col·lectiu comarcal.
Actualment l’Ajuntament ja està vinculat
amb el Tegar a través d’un conveni pels
treballs de parcs i jardins a la via pública,

així com la contractació per servei d’enganxada de cartells i repartiment d’informació municipal com ara programes
d’actes, fulletons o tríptics.

Facebook Assoc.
Pares Tegar

Trobada amb els pares Tegar

Signat el contracte de manteniment integral de les platges
El període d’execució serà dels estius del 2015 i 2016, podent-se prorrogar un any més
L’Ajuntament de Cubelles i l’empresa
Innovia Coptalia SAU han signat el contracte per al manteniment integral de
les platges del municipi que inclou la
gestió dels equipaments de platja, instal·lació, manteniment, retirada, neteja
i emmagatzematge de tots els elements
del servei com l’abalisament, les dutxes i
rentapeus, la senyalització vertical i horitzontal, els mòduls, les passarel·les, els
lavabos, les cabines sanitàries i la zona
dunar protegida, així com la mà d’obra
necessària. El contracte té un cost de
62.806,98 € (IVA inclòs) anuals.

primer any de contracte el servei s’iniciarà
el dia 15 d’agost. Tot el material s’haurà de
comptabilitzar i identificar la seva ubicació per tal de procedir a la seva retirada a
partir de l’1 d’octubre, havent d’estar tot
retirat de la platja, per poder fer el manteniment pertinent, el 15 d’octubre.

L’empresa adjudicatària d’aquest servei s’encarregarà ara també, i durant
dos anys, del manteniment integral
de tot el litoral cubellenc, ja que també són els adjudicataris del servei de
neteja i sanejament de la sorra de les
platges.

Com a treballs previs a les tasques d’abalisament, l’empresa adjudicatària haurà
de realitzar un estudi batimètric de les
platges i les anivellacions de sorra necessàries per la correcta ubicació dels equipaments.

Tot el mobiliari s’haurà d’instal·lar en el
lloc que li correspon per tal que estigui en
ple funcionament com a màxim el diumenge de Rams de cada any, malgrat que el

La durada del contracte s’estableix per a
dos períodes estivals, corresponent a la
temporada 2015 i a la 2016, podent acordar una pròrroga d’un any.

El Govern municipal (UC-RCat, ERC i
ICV) ha desencallat aquest projecte
que es trobava aturat quan es van fer
càrrec de l’Ajuntament. El portaveu
municipal, José Manuel Ardila, ha explicat que el contracte estava “pendent
d’adjudicar i ha suposat que aquest estiu les platges de Cubelles hagin estat
menys accessibles, en detriment de la
ciutadania i amb més problemes de mobilitat”.

Millores a les pistes de pàdel del Poliesportiu

Pistes de pàdel

Les dues pistes de pàdel del Poliesportiu
municipal han estrenat una xarxa parapilotes a la part superior del tancat metàl·lic. Aquesta millora de la instal·lació
ha estat assumida íntegrament per Safis
Sports, l’empresa concessionària dels serveis de consergeria, manteniment i neteja de les instal·lacions municipals del
Poliesportiu i del Camp de Futbol Josep
Pons i Ventura. Aquesta actuació s’inclou
en les millores proposades en el moment
de la licitació del contracte, el que permet disposar d’unes pistes de pàdel més
funcionals.

Lexus roda un anunci
a l’skatepark
L’empresa d’automòbils va provar el prototip no comercialitzat d’skate que es
desplaça sobre camps magnètics sense
tocar amb el terra en un espot publicitari
rodat a l’skatepark de Cubelles. Visualitzi
l’anunci en el següent codi QR.

Skatepark
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Renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Garraf
El Consistori aportarà 8.034 euros per a la promoció esportiva a la vila i la comarca
L’Ajuntament de Cubelles i el Consell
Esportiu del Garraf han renovat el
conveni anual de col·laboració entre els
dos organismes. Segons l’acord, el Consell
Esportiu del Garraf donarà continuïtat a
les activitats que promouen:
• Jocs Esportius Escolars
• Pla Català d’Esport a l’Escola
•
Programa d’Activitats de Suport a la
Tasca Docent
•
Programes de Dinamització Esportiva
per als centres d’ensenyament en
horari no lectiu
• Activitats Esportives de Lleure

També es manté el suport tècnic esportiu
per promoure l’increment i la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives per a la difusió i educació en valors, per a l’adquisició d’hàbits
saludables i per la millora quantitativa
i qualitativa de la pràctica esportiva al
municipi de Cubelles i a la comarca del
Garraf.
Per la seva part, l’Ajuntament aportarà
inicialment 8.034,00 euros per atendre
els acords i compromisos adoptats en el
sí del Consell Esportiu del Garraf.

Signatura del conveni amb el CEG
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Cubelles s’adhereix al conveni comarcal de prospecció ocupacional
Els ajuntaments finançaran el 40% del projecte amb 2.925,68 euros del Consistori cubellenc
El Consell Comarcal encapçala el Protocol
de col·laboració i actuació entre els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere
de Ribes, Sitges i Olivella per al desenvolupament de l’actuació de “Prospecció
Ocupacional al Garraf” , subvencionada
al 60% per la Diputació de Barcelona inclosa al Catàleg de Serveis del Pla Xarxa
de Governs Locals 2012-2015.
Aquets protocol té per objectiu d’estructurar i marcar els diferents instruments i
pautes del desenvolupament del projecte per tal de respondre els interessos, necessitats i capteniment de les regidories
de promoció econòmica i ocupació dels
ajuntaments implicats.

El finançament del projecte que ascendeix a un total de 40.634,60 euros estarà
subvencional per la Diputació de Barcelona amb 23.380,76 euros (60% del total)
i els 16.253,84 euros restants es justificaran amb el personal tècnic propi dels
ajuntaments:
Ajuntament de Sitges			
5.688,85 euros
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
5.688,85 euros
Ajuntament de Cubelles			
2.925,68 euros
Ajuntament de Canyelles		
975,23 euros
Ajuntament d’Olivella			
975,23 euros

Represa la vigilància diària a la desembocadura
Els agents cívics hi seran com a mínim fins a finals d’any
El servei d’agents cívics a la desembocadura del Foix passarà a ser diari
almenys fins a finals d’any per lluitar
contra l’incivisme i que tan bons resultats havia donat en experiències anteriors.
La normativa de l’espai natural fixa quatre punts principals a respectar:
Respectar a la tanca
No respectar la tanca i llançar objectes a
l’aigua espanta els ocells i fa que abandonin els nius.
No donar de menjar als animals
Els ocells que actualment resideixen al
delta s’alimenten d’algues, insectes, peixos, etc., menjar que hi poden trobar de
forma natural i en quantitat suficient per
cobrir les seves necessitats.
No llençar res a l’aigua
El pa i d’altres tipus de menjar que donem als ocells provoca:
Un augment de la presència de rates, que
durant la nit es mengen les cries i els ous.
Una sobrealimentació, un desequilibri
nutricional i una afectació de la seva sa-

Mínima incidència
en la campanya de
control d’ús del casc

lut, ja que aquests aliments no formen
part de la seva dieta natural i estan pensats pel consum humà.
Una deposició en el fons de les restes de
menjar que no es consumeixen, la qual
cosa afavoreix el creixement desmesurat
d’algues que consumeixen l’oxigen de
l’aigua amb la conseqüent mort de peixos, insectes, algues i d’altres formes de
vida que són la base per a l’alimentació
d’aquests ocells.
Portar els gossos lligats
Els gossos deslligats representen un perill
ja que envaeixen les zones abalisades i
espanten i en ocasions ataquen els ocells
i les seves cries.
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L’ordenança reguladora contempla l’aplicació de sancions:
• Les infraccions lleus se sancionaran amb
multes de fins a un import màxim de
750€.
•
Les infraccions greus se sancionaran
amb multes de 751€ fins a 1.500€
• Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1.501€ fins a 3.000€.

Vigilància a la desembocadura del riu Foix

Unitat mòbil d’atestats

La Policia Local de Cubelles ha fet
públics els resultats de la darrera
campanya de trànsit de control d’ús
del casc en ciclomotors i motocicletes realitzada entre els dies 13 i 19
de juliol. En aquest període s’han
establert 39 punts diferents de control i s’han realitzat un total de 237
controls a vehicles. Els resultats han
estat de tan sols dues denúncies, una
per un conductor de vehicle i una per
un acompanyant, ambdós casos de ciclomotors, doncs de motocicletes no
s’ha detectat cap cas.

Ajuntament i CESPA es reuneixen per minimitzar les molèsties al veïnat
El servei començarà una hora més tard i se substituiran les bufadores per unes més silencioses
El Govern municipal i l’empresa CESPA,
concessionària del servei de neteja viària
del municipi, es van reunir el passat 20
de juliol per abordar la problemàtica dels
sorolls i nivell de neteja del municipi.
Aquesta és una de les prioritats del Consistori cubellenc, que ha posat la millora
dels serveis directes a la ciutadania com
una de les prioritats de l’acció de govern.
Els responsables municipals van traslladar
a l’empresa les nombroses queixes ciutadanes, especialment en allò referent al
soroll de les bufadores, l’horari del servei
en els mesos d’estiu i el nivell de neteja.
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Per tal de minimitzar aquestes molèsties
veïnals, es va acordar que entre el 25 de
juliol i el 30 d’agost el servei s’endarrerirà
una hora, iniciant-se a les 7h. en comptes
de a les 6h. El servei es perllongarà fins a
les 14h. pel que fa als bufadors, l’empresa s’ha compromès a substituir en els pro-

pers dies tots els que encara queden de
benzina per uns elèctrics, que redueixen
substancialment el soroll respecte dels
bufadors actuals.
Pel que fa a la rebaixa en el servei que
es va realitzar ara fa poc més d’un any,
els responsables municipals i l’empresa
CESPA estudiaran quins serveis es poden
recuperar per millorar els nivells de neteja. Actualment el servei de neteja viària
té les següents freqüències i horaris per
zona (codi QR).
Neteja extraordinària la 2a quinzena
d’agost
Per altra banda, el proper 29 de juliol, es va
dur a terme una prova pilot de neteja integral de la calçada del Pg. Vilanova, amb una
màquina baldejadora. Es tracta d’un sistema de neteja en profunditat amb aigua que
implica el tancament a l’estacionament del
carrer durant la seva realització.

La voluntat del Consistori i de l’empresa
CESPA és realitzar una neteja d’aquest tipus després de la Festa Major, la 2a quinzena d’agost. Aquesta afectarà tant al Pg.
Vilanova com als carrers perpendiculars i a
les seves voreres. L’acció es farà també en
el mateix horari, i prèviament s’informarà
al veïnat i als comerciants de la zona, atès
que a banda de la prohibició d’estacionar
es tancarà el carrer i pot provocar algunes
esquitxades a les façanes.

Horaris servei de neteja

Campanya de prevenció del glaucoma i degeneració macular
Del 31 d’agost al 3 de setembre es prestarà atenció gratuïta en horari de matí i tarda
Una unitat mòbil ubicada a la plaça
de la Vila entre el 31 d’agost i el 3
de setembre farà revisions gratuïtes a la vista dins la campanya de
prevenció del glaucoma i la degeneració macular.
L’horari d’atenció serà els matins
de 10 a 14h. i les tardes de 15 a
18h.

Les revisions oculars es faràn en una unitat mòbil

UC-11 RCat

PSC

EL CANVI HA COMENÇAT!

27-S A LA CANTONADA

Tot just ara fa tres mesos que UC-11 va guanyar
clarament les eleccions municipals, amb més
de 1.100 vots i 4 regidors, més de 400 vots de
diferència de la segona força. La ciutadania va
confiar àmpliament en nosaltres i alhora castigà
les forces polítiques de l´últim govern municipal.
Des d´UC-11 entomem la confiança donada amb
responsabilitat però amb la il·lusió de construir
un projecte polític que doni estabilitat, governabilitat i resposta a les necessitat dels nostres ciutadans els propers anys.
Fins ara hem aconseguit un pacte de legislatura amb ERC i ICV. Un pacte en minoria, però
amb gran solidesa personal, política i de projecte comú. Seguim treballant per ampliar l´acord,
som conscients de la importància dels consensos
per tirar endavant projectes que Cubelles necessita en el present i també pel futur; ens referim
als usos de Can Travé, passeig Vilanova, biblioteca, POUM, millora dels serveis públics: neteja,
brossa, manteniment…
Hem de ser capaços de saber aprofitar totes les
possibilitats que té Cubelles per transformar-les
en projectes que ens situïn com un poble amb
més oportunitats, més llocs de treball, més i millor diversificació del comerç, més turisme, millors serveis i de qualitat, més i millor atenció de
les persones amb necessitats.
Creiem que tot això és possible emprant diàleg,
tant amb els grups polítics com amb entitats culturals, veïnals, cíviques…, saber escoltar per poder establir les accions adients.
UC-11 des del govern de Cubelles liderarem junt
amb els nostres socis la transformació del nostre
poble. Podem fer-ho i sabem fer-ho, cal que tots i
totes hi posem el nostre granet de sorra per ferho possible.
El canvi ja ha començat, des del primer dia hem
anat solucionant situacions que estaven encallades:
Reobertura del pàrquing del mercat, contractació servei salvament, neteja i desbrossament, pla
d’ocupació per adequació Can Travé, vigilància
diària a l´espai del Foix, trenet, accions d´urgència alimentària per nens en risc a l´estiu…
Ja hem començat, ja estem en marxa!

El 27 de setembre sembla que tots i totes haurem
de decidir democràticament el nostre futur, serà
una data on cadascú podrà decidir, en un sentit o
altre, el futur de Catalunya.
El resultat de l’escrutini decidirà quin serà el camí
a seguir, però no podem acceptar que catalans
i catalanes que fins avui han conviscut en pau i
sana convivència, avui es trobin enfrontats amb
posicions totalment radicalitzades.
Els simbolismes i nacionalismes radicalitzats campen per a tot arreu, i això genera fets que molts
creiem que ja eren història. S’utilitzen els símbols
per fer ofenses a l’oponent, es menysprea i s’exclou a aquells que tenen opinions contràries, i
això no és democràtic , sembla que s’ha perdut el
seny que tant ens caracteritzava.
La crua realitat és que el 27-S s’haurà de decidir
sobre el grau i continuïtat de les dràstiques retallades que ens afecten avui a quasi tots, com
educació, sanitat i benestar social entre d’altres,
retallades que, amb una burda maniobra, s’amaguen sota l’obra de banderes, les que siguin.
El PSC no ha contribuït mai a radicalitzar el discurs, sempre amb propostes i fórmules o camins
d’entesa i debat sobre el que calgui. Volem un
Estat federal, on es reconegui la particularitat
econòmica de Catalunya i es respecti la seva cultura i llengües, un Estat amb una Constitució reformada que reconegui els drets i deures de tots
els pobles que el conformen.
Nosaltres seguirem defensant, sense ambigüitats, que no volem un procés independentista
que no explica com es farà ni de quina manera
serà reconegut. El PSC no és un partit independentista.
A Cubelles, el PSC, fa una clara aposta per respectar i treballar per les persones i, sobretot, centrar-nos en la política municipal.

ERC

Les eleccions deixaren un consistori cubellenc
fragmentat amb 9 partits, fet que mostra l’heterogeneïtat d’un poble on els pactes són necessaris, i el debat i consens imprescindibles. És per
això que voldríem agrair al 12,59 % de l’electorat
que ens va fer confiança el seu suport, sent el millor resultat per al nostre partit al municipi, i afirmar que actuarem amb responsabilitat envers els
nostres votants i no votants, el nostre programa,
el nostre poble i el nostre país. Tot i els esforços,
no ha sigut possible un acord que permetés un
govern en majoria, però confiem en l’actitud
constructiva de l’oposició, deixant enrere disputes partidistes i personalistes que tant de mal han
fet al nostre poble.
Creiem en un Cubelles integrat en el territori,
unint forces amb la resta de municipis que, com
el nostre, defineixen la nostra comarca, i amb els
que compartim projectes i esforços mitjançant la
participació d’un dels nostres regidors al Consell
Comarcal com les de partit, amb militants amb
representació a les executives comarcal i regional
d’ERC; un treball en equip que esperem es visualitzi amb millores pels nostres vilatans i visitants,
així com amb una relació més transparent entre
administració i administrat.
I sense oblidar que els municipis són l’esglaó més
proper a la ciutadania, però no per això immunes
a les necessitats socials i de país. És per això que
us animem a “Omplir la Meridiana” el proper
11S i a votar per un futur millor el 27S, futur que
només podrà aconseguir-se amb la independència del nostre país, no com a objectiu, sinó com a
mitjà per a poder gaudir d’un país normal, madur, i capaç de prendre les nostres pròpies decisions, segons les necessitats de la nostra pròpia
gent. Tots hi tenim cabuda, que no hi falti ningú!
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Cubelles sí es pot
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PP

CiU

PROJECTE IL·LUSIONANT

TODO ESTÁ POR ESCRIBIR

AMB RESPONSABILITAT I COHERÈNCIA

Començar aquesta primera participació a “Cubelles Comunica” agraint, al poble cubellenc la
confiança que ha dipositat a la nostra Agrupació
d’Electors
“Cubelles, Sí Es Pot” al cap de poques setmanes
de la seva creació i que ens ha dut a obtenir més
de 500 vots (un 8% del total) i una regidora i un
regidor.
Dit d’una altra manera, a unes eleccions en què
es presentaven onze partits polítics i amb un
pressupost molt limitat, hem obtingut el mateix
nombre de regidors que partits tradicionals com
PP, PSC o CiU i el doble que Guanyem, ICV o Cubellencs-FIC.
Cal deixar constància aquí del fet de que l’agrupació d’electors, com a subjecte de participació
política, resulta molt més democràtica que no
pas els partits ja que, per llei, llur constitució requereix l’imprescindible aval de la ciutadania en
proporció al nombre d’habitants.
En el cas de la nostra localitat, són 500 les signatures les que calien i, que àdhuc vam superar.
Aquest meritori èxit no hagués estat possible
sense l’esforç i la dedicació, en major o menor
mesura, d’un grup de persones que vam aportar,
en proporció a les nostres capacitats i/o disponibilitat, el bo i millor de cadascuna.
Destacar que l’impuls reformador i d’autèntica
democràcia real ha quedat palès amb l’elecció
de la regidora més jove de la història municipal:
Sarah Di Stefano qui, amb tan sols 24 anys, va
obtenir el segon lloc (just darrere del Secretari
General de Podem a Cubelles, Albert Tribó) a les
eleccions primàries celebrades per tal de confeccionar la llista de candidats.
El resultat del legítim procés democràtic
(primàries i municipals) ha de ser respectat per
tothom, alhora que, els dos regidors electes
han de dur a terme la seva activitat política posant-se al servei de la ciutadania i defensant el
programa electoral en base el qual han estat
elegits.
“La política ha de partir de la vida de la gent”.Ségolène Royal.

Como cuando uno se enfrenta a un folio en
blanco, el nuevo gobierno de Cubelles se enfrenta ahora al verdadero reto de escribir, a través
de su gestión, el futuro de nuestro municipio.
Como en cualquier obra, el prólogo es siempre
agradecido y en esta legislatura el prólogo lo
han protagonizado las tradicionales fiestas, que
vecinos y visitantes hemos disfrutado. Finalizado
ya este periodo de verano en forma de prólogo,
empezaremos a leer los primeros capítulos de
la novela. Para adentrarnos en cualquier historia, es conveniente conocer a sus personajes. En
estas líneas no nos interesa hablarles del resto
de personajes, preferimos compartir algunas circunstancias del personaje que con humildad y
coherencia representamos, el Partido Popular de
Cubelles. Como cualquier personaje, el partido
popular de Cubelles tiene sus cualidades, su sensibilidad, su estilo, pero eso ahora es secundario,
pues nuestro rol en la historia es el de Oposición
y eso limita mucho la capacidad de acción en la
historia. Un gobierno como una novela requiere
de muchas acciones y la gran mayoría de estas
acciones deberían estar protagonizadas por los
personajes que forman gobierno y que esperamos sean conscientes de su protagonismo en la
historia y máxima responsabilidad. El Partido
Popular, desde la oposición y desde el primer día
ha ofrecido colaboración y ha mostrado voluntad negociadora, considerando la necesidad de
un gobierno en minoría. También y como complemento a una actitud positiva y colaborativa,
el Partido Popular ha exigido el cumplimiento
de ley, concretamente en el cansino tema de la
ley de banderas, pero eso no debería ser noticia
ni ocupar muchas páginas de la historia; pues
cumplir la ley es cuestión de mínimos, nosotros
aspiramos a una novela mucho más completa
y apasionante para los lectores, ciudadanos de
Cubelles con merecidas y altas expectativas. Veremos cómo se desarrolla esta historia, la evolución de sus protagonistas y lo más importante
cuáles serán sus acciones. Todo está por escribir.

Des de Convergència i Unió volem aprofitar
aquestes línies per agrair a totes les persones que
van dipositar la seva confiança en nosaltres a les
urnes, el passat mes de maig.
No els defraudarem, els resultats no van ser els
esperats ni per la nostra formació, que presentava un projecte nou i ambiciós amb ganes de
situar Cubelles en el mapa turístic i econòmic de
Catalunya. Ni creiem que van ser els millors pel
municipi, ja que deixaven uns resultats fragmentats que dificultava la formació d’un govern fort
i sòlid.
I el temps ens dona la raó quan en un mes i mig
ens presentaven un govern en minoria, un govern que haurà de tenir la capacitat de negociar
amb una àmplia i diversa oposició, com ja es va
veure en el primer ple. I que encara desconeixem
el perquè de la seva formació: el partit més votat
va a buscar el segon menys votat, que alhora és
qui més vots ha perdut? O es casa amb ERC clarament definit com independentista quan no van
signar l’adhesió a l’AMI, ni la van portar al ple de
juliol que era quan tocava?
Se’ns escapen moltes coses que amb el temps anirem coneixent.
I nosaltres des de la oposició treballarem amb responsabilitat i coherència com fins ara, recolzant
tot allò necessari per millorar la qualitat de vida
dels nostres veïns i veïnes, i ajudant a aconseguir
recursos d’altres ens supramunicipals com la passada legislatura. I com no, fent una tasca de control sobre l’obra de govern i intentant ajudar als
veïns a resoldre els seus problemes.
Teniu els nostres correus al web de l’Ajuntament,
i sinó us podeu posar en contacte per missatge
privat al facebook de @ciucubelles.
Amb responsabilitat i coherència, al servei dels
veïns i del país.

ICV

Guanyem Cubelles

Comencem una nova legislatura amb nous reptes i noves il·lusions. Els resultats han fet que el
nostre grup polític es quedés amb un sol regidor,
però aquest fet no ens ha fet defugir de les nostres responsabilitats ni del nostre compromís amb
la ciutadania.

Ciutadans i ciutadanes de Cubelles,
En primer lloc volem donar les gràcies a les 374
persones que han confiat en el programa , valors
i principis de Guanyem. Així com a tot l´equip de
Guanyem Cubelles que ha treballat de valent i
amb molta il·lusió per fer realitat aquest projecte.

El passat mes de juliol se’ns va obrir la porta a
formar part d’un govern amb grups que volien
treballar per Cubelles, ens vàrem ajuntar amb
UC-R i ERC per aconseguir una Cubelles millor.

Guanyem va néixer de la necessitat de ser una alternativa a la política tradicional, de la necessitat
de donar una resposta a la ciutadania que reclama
regeneració, canvi,drets socials i més participació.

Hem treballat des del principi enfront de grups
que sembla que tinguin por de governar, que
només pensen en quedar-se a les portes de l’ajuntament pensant en la ja trista frase que diu “ja
s’estrellaran”. Grups que es permeten escriure
articles per dir com s’han de portar certes regidories i quan els hi dónes l’oportunitat de portar-les diuen que no, està clar, una cosa es xerrar
i l’altre actuar.

La gent de Guanyem ens estimem el nostre poble, volem una Cubelles on destaqui la igualtat
entre la nostra ciutadania, creiem en una política
al servei de les persones i no que les persones estiguem al servei de la classe política.

Altres grups, insten al nou govern a accelerar
certs projectes, quan van ser ells mateixos els que
en el seu moment els van retardar. Només cal
veure les meses de contractació realitzades en
aquets primers mesos i que van ser “aturades” al
final de l’anterior legislatura per poder fer veure
que no es feien els deures des de les regidories
portades per ICV durant els darrers quatre anys
i que alguns, ara en l’oposició, es volen apuntar.
Ens referim a contractes de manteniment, asfaltats i en concret als projectes aprovats i amb
les subvencions atorgades del carrer Assutzena i
l’avinguda Països Catalans.
Tenim quatre anys pel davant en els quals ICV
es compromet a tirar endavant, juntament amb
UC-R i ERC, i esperem que tan els grups nous, com
els que ja fa temps que hi són, surtin a la plaça a
fer pinya i no es quedin mirant com puja el castell.

Prioritats com la creació de treball, preservar els
serveis públics, dret a viure dignament, volem un
poble sense desnonaments, volem que cap nen
o nena es quedi sense un àpat digne. Volem una
Cubelles maca, accessible, neta, sostenible amb el
medi ambient i sense greuges comparatius entre
barris i/o urbanitzacions, on les persones siguin
el primer, on la política es faci amb ètica i on la
ciutadania tingui veu i participació.
A Guanyem avantposem els nostres principis ètics
i programàtics a qualsevol pacte de càrrecs o cadires. Hem decidit ser amos i senyors de les nostres decisions i que ningú ens condicioni la nostra
feina, per aquest motiu volem treballar de manera constructiva, dialogant i reivindicativa des de
l´oposició.
Com ja sabeu, tenim signat un compromís ètic
amb la ciutadania, la candidatura de Guanyem
Cubelles va signar una carta de dimissió sense
data; si el regidor no compleix el farem fora.
La ciutadania heu pres la paraula, volem que participeu amb nosaltres en el canvi, sou el nostre
motor, Cubelles s´ho mereix.
Guanyem Junts!

Cubellencs-FIC
MUNICIPALISME EN ESTAT PUR
El passat juny es va configurar el nou consistori.
Tots hem vist com la diversitat ha arribat també
a Cubelles, donant cabuda fins a 9 formacions
polítiques d’ideologia ben diversa, partits que
han mostrat el seu pas en diverses legislatures
i d’altres que caminem per primera vegada per
deixar una bona empremta, com és el cas de CUBELLENCS-Fic
CUBELLENCS-Fic serà el partit de referència del
poble, d’aquí neix el nostre nom. On la seva pluralitat sense lligams a cap ideologia, el fa ser més
enriquidor si cap, l’únic que compta és el valor
de les persones on tothom es senti representat
amb l’única voluntat de servei de poble per fer
de Cubelles una vila on tots tinguem les mateixes
oportunitats, per aconseguir una bona qualitat
de vida.
Cubelles va parlar a les urnes, i nosaltres vam demostrar que sabem escoltar i treballar, per al que
el poble demana, i així ho vàrem fer, atorgant la
confiança per la proclamació de l’Alcaldia al partit més votat.
Però creiem que aquesta veu no ha estat escoltada d’igual forma per tothom, amb la incorporació de formacions castigades a les urnes, a un
govern potser format amb més visió d’ideologies,
què no pas de poble.
RECOLZAREM la feina ben feta, i col·laborarem
per anar en bona direcció en tot el que sigui profitós per Cubelles, però serem implacables amb
el que no compleixi els requisits per als quals uns
bons governants han de treballar, i per al què van
ser “escollits”
CUBELLENCS-Fic no entrarà en confrontacions
polítiques que no ens duen enlloc, i en aquest
sentit el proper 27-S també treballarem igual,
fidels als vilatans i al respecte per tothom, escoltarem què vol Cubelles i la seva gent lliurement a
les urnes i en aquest sentit tornarem a col·laborar
per fer realitat el que expressin.

21

Telèfons

22

Municipals
Ajuntament de Cubelles / OPIC
Serveis Tècnics i Hisenda Local
Serveis Socials 			
Salut				
Medi Ambient			
Cultura				
Poliesportiu Municipal		
Esports				
Joventut/ Espai Jove		
OMIC 				
SOLC				
Comerç 				
Biblioteca i Casal de Cultura
Jutjat de Pau i Registre Civil
Oficina de Turisme (poble)		
Oficina de Turisme (platja)		
Ràdio Cubelles			
Comunicació i Premsa		
Ensenyament			
Serveis d’entitats/ Centre Social
Museu Charlie Rivel 		

Urgències
93 895 03 00
93 895 78 50
93 895 24 57
93 895 78 50
93 985 78 50
93 895 01 47
93 895 04 25
93 895 06 08
93 895 03 61
93 895 11 25
93 895 11 82
93 895 63 16
93 895 23 87
93 895 75 10
93 895 25 00
93 895 65 31
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
93 743 27 90
93 895 21 61
93 895 09 69

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

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		
Sorea (Ser. Mpa. Aigua)		
FECSA-ENHER (avaries)		
RENFE				
Taxi Monste			
Taxi Jordi			
Taxi Daniel Flores			
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
627 73 20 86
653 79 98 57
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 67 08
93 895 00 30
98 895 76 84

