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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 
16 DE GENER DE 2017, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 03 d’abril de 2018, a les 18:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 
 

Sr. José M. Ardila Contreras, 1r tinent d’alcaldia. 
 

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia. 

 
Sr. Narcís Pineda i Oliva, 4t tinent d’alcaldia 

 
Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 

 
Sr. Agustí Casanovas i Borrell, regidor del Grup Municipal d’esquerra Republicana 
de Catalunya 

 
Sr. José Manuel Écija Albalate.  

 
Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 

 
Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor del Grup Municipal Sí Es Pot  

 
Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora del Grup Municipal Sí Es Pot 

 
Sra. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de 
Cubelles. 

 
Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 

 
Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  

 
Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC 
 
Sra.  Silvia Romero Fernández, regidora no adscrita. 
 

 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
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corporació  
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 5è tinent d’alcaldia. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ 
 
Es sotmet a votació el caràcter urgent de la sessió i s’aprova per 12 vots a favor (3 
d’UC11-RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 2 de Cubelles Sí Es 
Pot i 1 de la Sra. Romero), cap vot en contra i 4 abstencions ( 1 del PSC, 1 del PP, 1 
de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
2.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  148 /2018, DE 
13 DE MARÇ, PEL QUAL ES MODIFICA LA DESIGNACIÓ DE LA 
REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN LA MANCOMUNITAT 
PENEDÈS GARRAF 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm.  148 /2018,  de 13 de març, següent:  
 
DECRET DE L’ALCALDIA 148 /2018 
 
Atès que per acord de Ple d’aquesta corporació de data 17 de juliol de 2015 es va 
aprovar designar com a representants d’aquest municipi en la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès Garraf als regidors següents:  
 

 Titular:     Sr. Josep M. Hugué i Oliva 

 Suplents: Sr. José M. Ardila Contreras 
                  Sr. Raül Mudarra Carmona 

 
Atès que el Sr. Mudarra no podrà assistir a les sessions programades del Ple de dita 
Mancomunitat per coincidència amb actes propis de la seva regidoria; 
 
Atès que al nostre municipi, com a membre integrant de l’esmentada entitat i conforme 
als articles 7 i 8 dels seus Estatuts, li correspon designar el vocal o la vocal, així com 
els dos substituts o substitutes representants municipals en la Mancomunitat Penedès 
Garraf; 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 27 de març de 2018. 
Atès que el dia 15 de març de 2018 hi ha prevista una sessió del Ple de dita 
Mancomunitat, 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Modificar la designació dels membres representants de l’Ajuntament de 
Cubelles en la Mancomunitat Penedès Garraf en el sentit de substituir el Sr. Raül 
Mudarra Carmona per la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura. 
 
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió del Ple municipal que tingui 
lloc. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats i a la Mancomunitat  
Penedès Garraf.” 
 
L’alcaldessa explica la proposta  
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 10 vots a favor (3 d’UC11-RCAT, 2 
d’ERC-AM, 1 d’ICV, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de la Sra. Romero), cap vot en contra i 
6 abstencions (1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP, 1 de Guanyem Cubelles i 
1 de Cubellencs-FIC) 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 

CORPORACIÓ PER L’EXERCICI DE 2018  

Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2018. 
 
Vist allò que disposen els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el 
RD 500/1990, de 20 d’abril i la Llei General pressupostària i demés normativa 
aplicable. 
 
Vist l’informe dels Recursos Humans núm. RR.HH.C.4-2018 de 13/3/18 i RR.HH. O 6-
2018 de 7/3/18 i la Memòria de personal de 13/3/18. 
 
Vist l’informe preceptiu de la Intervenció Municipal núm. 10/18 de 20 de març de 2018. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 27 de març de 2018. 
 
Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació i la plantilla per 
l’exercici de 2018 segons l’expedient que s’adjunta a la present comprensiu del 
contingut establert al RD 500/1990 de 20 d’abril amb el resum següent: 
 

RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2018 

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 9.479.971,79 

CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 230.000,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.623.707,07 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.450.374,97 

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 116.530,18 

OPERACIONS CORRENTS 15.900.584,01 

CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS 920.000,00 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 583.814,71 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 2.888.101,28 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.398.415,99 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 20.299.000,00 

  

 RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018 

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 6.389.401,86 

CAPITOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.176.174,47 

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 60.365,39 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.987.581,94 

CAPITOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 100.000,00 

OPERACIONS CORRENTS 14.713.523,66 
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 4.350.824,07 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 384.365,45 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 843.786,82 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 5.585.476,34 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 20.299.000,00 

 
Segon.- Exposar al públic per termini de quinze dies a comptar del dia següent a la 
publicació del corresponent edicte en el BOP, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. L´expedient es considera 
definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas 
contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
Tercer.- El Pressupost General, resumit per capítols, i la plantilla definitivament 
aprovats, amb o sense modificacions sobre els inicials, seran inserits en el BOP de 
Barcelona, realitzant-se la tramesa a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya corresponent.   
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Quart.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició 
del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins la finalització 
de l’exercici. 
 
L’alcaldessa explica que es procedeix al debat i aprovació dels pressupostos 2018 de 
Cubelles i destaca la importància i repercussió del ple d´avui que, si s´aprova, 
implicarà tirar endavant totes les inversions i serveis que proporcionarem al llarg del 
present any a tots els veïns i veïnes de Cubelles. 

Explica que aquests pressupostos han estat treballats a fons i amb molta dedicació 
pels tècnics de la casa i els membres del govern, a banda d’haver estat també 
compartits amb els representants de la resta de grups a la comissió informativa i altres 
trobades; afegeix que s’han inclòs partides que serviran per tirar endavant projectes i 
necessitats llargament reivindicades pels veïns de la vila i que tots els grups aquí 
presents, al marge de les nostres saludables discrepàncies, coincideixen en la seva 
importància. 
 
Finalment, desitja que sàpiguen tots plegats estar a l’alçada del que aquest poble i la 
seva gent es mereix en el que, sens dubte, es tracta del ple més important de l’any.  
 
El Sr. Mudarra  explica que, per primer cop, aquest pressupost contempla un procés 
participatiu i que també s’ha fet un treball acurat en els canvis i millores de la RLT, 
motius que han fet que no s’hagi pogut presentar amb anterioritat, tal i com els hagués 
agradat. Seguidament agraeix el suport tècnic a l’equip d’Intervenció i indica que farà 
unes pinzellades de les principals diferències en relació al pressupost 2017 tant per 
ingressos com per despeses. 
 
Explica que presenten un pressupost de 20.299.000 €, un 11% més elevat que el del 
2017, dels quals 16 milions són de despeses corrents i 4.700.000 € d’ inversions reals i 
transferències de capital ( capítols 6 i 7). Quant a les inversions indica que es poden 
dur a terme amb un endeutament municipal limitat gràcies a la consolidació 
d’ingressos del darrer exercici, és a dir que moltes inversions es realitzen amb 
ingressos corrents i subvencions per a alleugerir-ne el deute. 
 
Seguidament comenta els capítols per ingressos; del capítol 1 (impostos directes) 
explica que s’incrementa la previsió d’ingressos de l’IBI per l’actualització del 4% dels 
valors cadastrals i per unes liquidacions pendents del procediment de regularització 
cadastral. També s’incrementa la previsió del padró de vehicles per la supressió de la 
bonificació a vehicles històrics i la previsió de la plusvàlua. 
 
Del capítol 2 (impostos indirectes) diu que s’incrementa la previsió de l’ICIO per una 
banda adequant-se a l’execució real del 2017 i per l’altra per la previsió extra 
d’ingressos (150.000 € aproximadament) per les obres del terreny que s’ha venut al 
2018. 
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Quant al capítol 3 (taxes i altres impostos), explica que s’incrementa en relació al 2017 
i destaca la taxa d’escombraries industrial pendent de liquidar els darrers tres 
exercicis, la previsió d’increment de la taxa d’intervenció integral per les obertures 
d’establiments, serveis de publicitat a mitjans de comunicació, la utilització d’edificis 
municipals i entrades al museu, taxa de contenidors, grues, increment de vendes 
turístiques i multes i sancions (destaca les de tinença d’animals i multes coercitives). 
 
Del capítol 6 destaca la venda del terreny per 920.000 €. 
 
Pel que fa al capítol 7, subvencions, consten els 275.000 € de la subvenció de la 
Diputació de Barcelona per la biblioteca, els 86.000 € per a l’obra de l’estació de 
bombament, els 100.000 € de l’Aliança i els 105.000 del projecte FEDER que va lligat 
als jardins de Can Travé. 
 
Del capítol 9 comenta que s’incrementa el préstec respecte el 2017 ja que es 
demanaria 1 milió per a  inversions. 
 
Continuant amb les despeses comentant que el capítol 1 augmenta un 1,59% respecte 
el 2017, incloent l’1% d’increment en els sous dels treballadors i treballadores, els 
triennis que es consoliden, previsió de places a la policia i regularització dels A2 que 
comporta una reducció d’hores extres i altres ajustaments de diferents aplicacions. 
 
Pel que fa al capítol 2 els serveis i contractes augmentarien uns 300.000 € i destaca 
les partida de l’Alcaldia amb 60.000 €, estudis i treballs tècnics, alguns lligats a l’edifici 
de Can Travé, despeses de Cultura lligades a les visites al castell, lloguer de vehicles, 
aspectes del turisme i temes del servei d’orientació local. 
 
Del capítol 4, indica que la diferència més important respecte el 2017 ve donada per la 
previsió del canvi a la recollida d’escombraries i la regularització d’unes anualitats que 
hi ha pendents amb el servei de transport urbà. 
 
En relació al capítol 6, explica que les inversions van lligades sobretot a aquestes 
inversions més grans. 
 
Quant al capítol 7, subvencions, destaca els 100.000 € de l’Aliança i la despesa Feder 
pels jardins de Can Travé que ha comentat anteriorment. 
 
Finalment, diu que al capítol 9 hi ha un retorn de capital que s’incrementa pel préstec 
degut de l’any anterior. 
 
El Sr. Mudarra continua explicant que les inversions per a aquest 2018 pugen al 
voltant de 4.700.000 €, dels quals 343.000 provindrien de recursos ordinaris, 920.000 
de la venda del terreny, la subvenció de l’ACA de 87.000 € , subvenció de la Diputació 
per a biblioteques ports, aplicacions informàtiques i Aliança de 391.000 €, 100.000 € 
del Consell Comarcal, els 175.000 € de crèdit local sense interessos i l’altre crèdit local 
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amb part d’interessos subvencionada que pujaria a 2.422.000 €. Afegeix que al 
pressupost hi ha configurades 57 partides d’inversió però destaca uns 300.000 € en 
equips, pantalles i aplicacions informàtiques, 481.000 € al Pg. Marítim, 711.000 € a la 
biblioteca, 520.000 € per a can Travé, uns 250.000 € a arranjament de zones verdes, 
arranjament a via pública i compliment del Pla d’accessibilitat al voltant de 480.000 €, 
345.000 € per a l’ampliació de la capacitat de l’estació de bombament, 275.000 € per a 
enllumenat, 70.000 € per a les obres del cementiri, uns 227.000 € per a millores en 
instal·lacions esportives i la partida de 211.000 € per a adequar els jardins de Can 
Travé. 
 
Conclou dient que dins d’aquestes inversions s’inclouen les nou propostes escollides 
per la ciutadania a través del procés participatiu i que sumen un total de 148.600€. 
 
La Sra. Romero  diu que al seu entendre el govern ha fet un pressupost equilibrat 
veient les majors necessitats i urgències del poble i que en comptes de criticar s’ha de 
construir per la qual cosa hi donarà el seu suport. Puntualitza que els dubtes i 
propostes s’han anat treballant a les Juntes de Treball i que s’han fet dues Comissions 
Informatives sobre el tema dels pressupostos a les quals la participació ha estat quasi 
inexistent i que li sorprèn que no hi hagués dubtes ni preguntes. 
 
La Sra. Martínez diu que si la obra faraònica de tres milions d’euros que és la 
biblioteca passa per damunt d’altres inversions com seria arranjar la zona del carrer 
Millera perquè no hi hagi més inundacions és evident que no poden estar d’acord amb 
l’ordre de prioritats. Admet que hi ha actuacions que són necessàries, com la 
remodelació del Pg. Marítim, però que el govern porta tres anys de retard perquè és 
una feina que ja s’havia iniciat a l’anterior legislatura. Conclou dient que del pressupost 
del 2017 l’únic que ens queda és un correcan i per tot l’exposat diu que no donaran el 
seu suport. 
 
El Sr. Pérez diu que aquest pressupost neix amb moltes mancances, la primera seria 
la falta de diàleg per part del govern amb l’oposició; que Guanyem Cubelles, arran 
d’una invitació del govern, va presentar una bateria de propostes per al pressupost 
2018 que contemplen quatre eixos bàsics: transport públic, accés a l’habitatge, creació 
de treball i estudi de municipalització de serveis bàsics. Consideraven imprescindible 
que el bus urbà circulés els caps de setmana i festius perquè hi ha nuclis de població 
disgregats i opina que això també dinamitzaria el comerç local. També van proposar 
obrir una línia d’ajuts perquè els joves i les joves que ho volguessin poguessin 
emancipar-se, crear un parc d’habitatges públics al municipi rehabilitant per exemple 
habitatges de particulars en desús a canvi de la seva cessió a l’Ajuntament, negociar 
amb entitats bancàries per a la cessió d’habitatges buits, construcció o compra 
d’habitatges per a destinar-los a lloguer social, expropiació temporal d’habitatges buits 
tal i com marca l’article 15 de la Llei 4/2016, sempre habitatges, puntualitza, propietat 
de grans tenidors, Sareb, fons voltors etc 
 
Continua dient que també van proposar polítiques públiques per a crear llocs de treball  
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amb una partida de 500.000 € per a implementar plans d’ocupació locals amb recursos 
propis destinats a menors de 30 anys i majors de 55 anys, recerca d’escoles taller 
d’oficis per a la seva implantació a Cubelles, creació d’un viver d’empreses i 
assessorament  per a emprenedors i emprenedores, potenciar el teixit comercial amb 
la recerca de locals buits a Cubelles i pactar la cessió a l’Ajuntament a canvi de la seva 
rehabilitació, si s’escau, o lloguer per sota el preu de mercat. Per últim diu que van 
proposar destinar una partida pressupostària per a encarregar un estudi respecte la 
municipalització de la gestió del servei d’aigua municipal. Considera que el govern, en 
tres anys de legislatura, han triturat el pressupost d’aspectes socials bàsics com les 
polítiques d’ocupació que s’han reduït un 43% amb aquest govern; que també han 
reduït el pressupost en educació un 18% i el d’habitatge públic en un 45%. 
 
Afegeix que senten indignació quan els presenten un pressupost en el que els diners 
que es destinaran a festes triplica els diners que destinaran a Educació. Comenta que 
haurien de felicitar el govern per l’augment en el pressupost de serveis socials però 
que això és símptoma de que cada dia hi ha més pobresa al nostre municipi i del 
fracàs de les polítiques econòmiques i d’ocupació.  
 
El Sr. Pérez diu que senten vergonya quan llegeixen en una acta de la Junta de 
Govern que l’Alcaldia es va gastar 6. 200€ de diners públics en un sol arbre de Nadal i 
quan amb l’excusa del tancament de la Central Tèrmica han fregit a impostos a la 
ciutadania però sense revertir-los en serveis. Diu que, a més, el govern funciona a 
base d’amiguisme gastant 20.000 € en pagar-li les connexions d’aigua, de 
clavegueram i de comptador a un xiringuito de la platja quan el plec de clàusules diu 
que ho ha de fer el propietari del xiringuito. 
 
Finalment diu que el més destacable que ha fet el govern en aquests tres anys amb 
els impostos de la ciutadania ha estat tancar una llar d’infants, vendre patrimoni públic, 
talar arbres indiscriminadament  i pintar murals a les parets. 
 
La Sra. Soler diu que votaran en contra perquè no estan d’acord en hipotecar la 
legislatura que ve entre d’altres coses que han comentat els companys d’oposició. 
 
El Sr. Tribó diu que votaran en contra del pressupost perquè no en  comparteixen les 
prioritats i diu que el govern no està aplicant ni els seus propis programes electorals 
perquè, quant a infància i Joventut, han tancat una llar d’infants i en relació a 
l’adquisició d’habitatges han destinat l’única parcel·la que hi havia per habitatge social 
a un servei privat d’autocaravanes.  
 
Quant al manteniment de la via pública diu que l’estació de bombeig és un “partxe” per 
la magnitud del problema del clavegueram. Seguidament, quant al Pla comercial 
integral, diu que el poble està ple de locals buits a preus molt alts i en relació als 
pressupostos participatius comenta que és un 0,74% del total del pressupost i que és 
purament simbòlic. Continua dient que no es fa el suficient en temes de Medi Ambient i 
que no poden arribar aigües fecals al delta del riu Foix, cosa que va lligada al tema del 
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clavegueram. Afegeix que els temes de l’enllumenat i de les voreres també són 
prioritaris i que el POUM també és ineludible i a aquest pas no es farà. Finalment diu 
que estarien a favor de revertir el superàvit fiscal per a garantir les prestacions dels 
serveis públics, que estan en contra de que l’església no pagui IBI i de l’augment 
d’impostos i que tampoc estan a favor de la venda de patrimoni com la venda d’un 
terreny de Cunit per a fer 32 pisos més on tenim 1.000 pisos buits al poble  i quan se’n 
faran 600 més a la Tèrmica. Afegeix que el govern no es digna a dotar ni les mocions 
que s’aproven al mateix Ple com la del Foix o la de LGTBI. Conclou dient que no els 
consta que s’hagi obert un procediment per a garantir la lliure concurrència en el cas 
de la partida 62 del capítol 7, destinada a l’Aliança. 
 
El Sr. Grau diu que troba a faltar la capacitat de planificar a futur nous serveis i noves 
inversions, que denota una manca d’energia per part d’aquest govern que sembla que 
ha donat la legislatura per acabada. Afegeix que les principals inversions, Pg. Marítim, 
biblioteca o Can Travé, no són mèrit d’aquest govern sinó herència d’altres 
legislatures. Seguidament pregunta per què tenint milions d’euros de romanent no 
s’han posat al servei dels ciutadans i per què hi ha gairebé un 25% del gruix 
d’inversions del 2017 que no s’han executat. Demana la possibilitat de participar en un 
calendari d’execució de totes les inversions. 
 
L’alcaldessa, adreçant-se al Sr. Pérez, diu que el govern no menteix i que el Sr. Pérez 
no s’ha mirat el contingut del pressupost ja que el bus urbà està inclòs. 
 
El Sr. Mudarra diu que el Sr. Pérez els ha acusat de fer el “paripé” de cara a la galeria 
però que això és justament el que ha fet ell entrant una instància però sense fer el gest 
d’anar a parlar amb ell, quan sempre ha tingut les portes obertes. Afegeix que el Sr. 
Pérez poc s’ha llegit el pressupost perquè hi ha una partida econòmica destinada al 
bus urbà. Comenta que el Sr. Pérez vol destinar a polítiques d’habitatge i polítiques de 
creació de l’ocupació 1.100.000 € però no diu d’on treure els diners i li pregunta si els 
aconseguiria baixant els impostos, com demanava, o bé demanant un crèdit més   
elevat per a hipotecar més el municipi. Li recorda que, no obstant, el pressupost no és 
tancat i que es poden fer modificacions de pressupost si hi ha una proposta interessat 
que es posa en comú. 
 
Continua dient que no entén per què el S. Pérez afirma que el govern tritura les 
polítiques socials quan la partida de Benestar Social  augmenta un 15% respecte el 
2015 i més de 80.000 € respecte l’any anterior. Tampoc està d’acord en que el govern 
hagi fregit a impostos a la ciutadania; que si s’han pujat ha estat per a intentar 
hipotecar el menys possible les arques municipals per a tirar endavant els projectes 
amb recursos propis i que no és cert el que diu el Sr. Pérez de que Cubelles és el 
municipi que paga més impostos de la comarca ja que, segons dades de l’Idescat, 
Cubelles és el primer municipi de la comarca més econòmic a nivell d’IBI, un 27% per 
sota del segon, que és St. Pere de Ribes. 
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Respecte la intervenció del Sr. Grau diu que només li pot donar la raó en que manca 
un 25% d’inversió per a executar i al Sr. Tribó li diu que si s’ha mirat el pressupost 
veurà que hi ha partides destinades a enllumenat i voreres. 
 
El Sr. Ardila diu que només s’ha parlat d’una part de la seva declaració a Ràdio 
Cubelles i demana que s’expliqui tot el que va dir ja que en relació a la problemàtica 
del C/Millera va expressar que ja s’havien posat a treballar en aquest tema  i ja s’havia 
encarregat el projecte, que és la primera part per a poder executar una obra tan 
important com aquesta. 
 
En segon lloc, quant al Pg. Marítim, explica que abans que ells arribessin al govern 
s’havia fet un recull d’idees que va quedar en un calaix i que quan ells van arribar van 
encarregar la redacció del projecte, que ja està fet. 
 
En relació a la biblioteca, diu que és cert que el PSC el 2010 va engegar un projecte 
per a la redacció d’idees però que també va quedar en un calaix; que el 2011, quan 
Unitat Cubellenca formava part del govern, es va fer redacció del projecte però que el 
2012 van ser expulsats del govern i es va tornar a guardar el projecte al calaix, perdent 
una subvenció de la Generalitat, indica, de 300.000 €. Recorda que ara ja s’està 
treballant en la licitació. 
 
Quant a l’enllumenat explica que estan treballant en una inversió de 500.000 € i en 
relació a l’espai per a autocaravanes diu que queda prou espai per a poder fer 
habitatge social i que una activitat no exclou l’altra. 
 
Finalment reconeix que cal fer una inversió important a la desembocadura del riu Foix, 
diu que el projecte ja està redactat i que s’ha posat una partida per a començar les 
obres que no ho solucionarà tot però que la solució tampoc no es farà ni en quatre, 
cinc ni sis anys. 
 
L’alcaldessa, en relació al tema de l’arbre de Nadal, aclareix que feia anys que molta 
part de la ciutadania reivindicava tenir-ne un al poble i que van estar mirant preus i el 
tercer any l’han comprat perquè en dos anys han amortitzat el que val amb una 
garantia per 10 anys, és a dir que ja està pagat de sobres i tenim arbre per a deu anys. 
 
La Sra. Martínez diu que el Sr. Ardila ha explicat que quan van arribar al govern no 
s’havia encarregat cap projecte del Pg. Marítim , la qual cosa vol dir que han trigat tres 
anys i mig a tenir-lo i d’aquí conclou que aleshores, per al carrer Millera, si han 
començat ara a encarregar el projecte, podrem fer la licitació d’aquí tres anys i que, 
per tant, no és una prioritat. Considera que si el pressupost fos un projecte se l’hauria 
de denunciar per publicitat enganyosa. 
 
El Sr. Pérez felicita el govern pel tema del bus però diu que porten tres anys darrere 
aquest tema i que els podrien haver trucat per a informar-los. 
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L’alcaldessa diu que li van donar en paper i en pdf. 
 
El Sr. Pérez, felicita la Sra. Cuadra per la seva feina i reconeix que hi ha un augment 
de la partida però opina que aquest augment és un símptoma de mancances en altres 
aspectes. 
 
Respecte a inversions insisteix en que hi ha tres milions de superàvit el 2017, només 
s’ha executat el 25% d’aquesta partida i ara amb la Llei del Sr. Montoro es pot gastar 
el romanent del 2017; afegeix que diners per a fer coses n’hi ha però manca la 
voluntat. 
 
La Sra. Soler, sobre el tema de les caravanes, diu que ha entrat una instància 
demanant el permís d’obres i que encara no se li ha contestat. Demana que se li 
mostri o se li faci arribar. 
 
El Sr. Tribó diu que l’estació de bombeig és un “partxe”, que el remei és separar les 
aigües residuals de les pluvials i que la moció sobre el delta del riu Foix que es va 
aprovar al Ple establia que s’habilitaria una partida pressupostària però que no s’està 
fent. 
 
Opina que l’estat de situació és el següent: recaptar pujant impostos, pressupostar, i 
no aplicar, a banda de la dissonància entre el pressupost i els programes electorals 
dels partits del govern. 
 
Finalment manifesta que no està d’acord amb el sou de l’alcaldessa, que considera 
que hauria de ser de com a màxim tres cops el SMI, que un fons de contingència de 
100.000 € li sembla poc i que encara no s’ha solucionat el reparament del complement 
de productivitat de les nòmines. 
 
El Sr. Grau diu que és cert el que deia el Sr. Ardila de que els projectes triguen temps 
a fer-se i per aquests motiu reitera que s’hauria de fer un esforç de planificació a futur. 
Demana al govern que valori incloure partides per a fer un primer esbós dels projectes 
futurs de la remodelació del Pg. Vilanova i la reurbanització de la Rambla Narcís 
Bardají així com per a estudiar la viabilitat d’un projecte de construcció d’habitatges 
socials. 
 
Finalment comenta que no es pot dir que els grups que han governat anteriorment no 
han fet res i que la prova és que aquest pressupost recull algunes coses que venen de 
legislatures anteriors. 
 
El Sr. Casanovas diu que sí hi ha una partida inclosa per a iniciar el procés de 
participació ciutadana per a la remodelació del Pg. Vilanova. 
 
Seguidament, adreçant-se al Sr. Tribó, diu que estan molt satisfets d’haver iniciat per 
primera vegada un procés de pressupostos participatius, que poden estar d’acord en 
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que la quantitat pot ser poca o molta però que si ho comparem amb Vilanova, allà han 
destinat el mateix import amb quatre vegades més de pressupost. 
 
El Sr. Mudarra diu al Sr. Tribó que les partides d’un pressupost no s’anomenen com 
els punts d’una moció sinó que tenen un concepte diferent i que probablement algunes 
d’elles s’hi hagin inclòs, que poden seure i parlar-ne amb el regidor de Medi Ambient 
però que no trobarà el nom de la partida igual que figura als acords de la moció. 
 
Quant al fons de contingència indica que si està mes prop de zero vol dir que es fa un 
pressupost més acurat i que és la Interventora municipal, que és l’especialista 
econòmica, qui proposa aquest fons. Diu que hi ha hagut molts anys per a tirar 
endavant projectes com la biblioteca i que està molt bé que es deixin apuntalats els 
projectes però que cal posar les eines per a tirar-los endavant que és el que ara es fa. 
Comenta que el Pg. Vilanova és un dels punts a millorar que Unitat Cubellenca portava 
al seu programa però que si hi havia altres projectes que no s’havien tirat endavant per 
diferents motius eren prioritaris malgrat aquests espais com Pg. Vilanova i Narcís 
Bardají també s’han de millorar en un futur no tan llunyà. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 10 vots a favor (3 d’UC11-RCAT, 2 
d’ERC-AM, 1 d’ICV, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de la Sra. Romero), 1 abstenció del 
PSC i 5 vots en contra ( 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP, 1 de Guanyem Cubelles i 1 
de Cubellencs-FIC) 
 
REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS 
 
4.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA  MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 

DE TREBALL 

El Ple de l’Ajuntament de Cubelles aprova anualment, entre d’altres, els documents 
relatius al pressupost, les bases d’execució i la plantilla i relació de llocs de treball 
reservats tant a funcionaris com a personal laboral.  

La relació del llocs de treball del personal al servei de la Corporació s’ha d’aprovar 
anualment en la mateixa sessió en què s’aprova el Pressupost. 

 
La Relació de Llocs de Treball és un instrument de caràcter obligatori en l’àmbit de les 
entitats locals,  (l’art. 74 de EBEP, i 90 LRBRL, ambdós de caràcter bàsic).  
 
L’ Entitat local ha d’elaborar  la Relació de Llocs de Treball a partir del contingut 
genèric i de mínims establerts en l’art. 74 EBEP. 
 
Vist allò que diu l’article 29 i ss. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, sobre regulació de la relació 
de llocs de treball. 
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Es proposen les modificacions en la relació de llocs de treball que es detallen en 
document annex. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans número RRHH.O.6-2018 així com 
la documentació continguda en l’expedient, que subscriu aquesta regidoria en la seva 
totalitat en considerar que amb les modificacions proposades es dona solució als 
grans problemes en la gestió del personal que es venen arrossegant des de 
legislatures passades.  
 
Així, fins la data consten reparaments de la Intervenció municipal segons es va donant 
compte en els successius plens, reparaments que venen referits i agrupats per llocs de 
treball  en l’informe de Recursos Humans, reparaments relacionats amb l’assignació 
de tasques i/o responsabilitats i retribuïts amb complements de productivitat que 
segons diligència conjunta de Secretaria/Intervenció 1/2013 calia estudiar sobre cada 
lloc de treball.  
 
Igualment consta en acord  plenari de 2 d’agost de 2013 i acord plenari de 21 de març 
de 2017 la voluntat política de revisar i adequar la disfunció posada de manifest amb la 
modificació de llocs de treball per 2012 entre personal administratiu i tècnic del grup 
A2 (Diligència de Secretaria número 11/2013 de 4 de març).  
 
Per últim es dona un lloc de treball de tècnic/a auxiliar informàtica que cal adequar de 
manera singular i excepcionalment en aquest pressupost segons consta en l’informe 
de conclusions sobre gestió de la plantilla de personal elaborat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segons decret d’alcaldia 732/2014 de 9 d’octubre a proposta de la representació del 
personal i previ acord amb l’Ajuntament, es forma la comissió permanent de valoració 
de llocs de treball (CVLLT) assignant-li funcions d’estudi i valoració de llocs de treball i, 
de manera prioritària, la definició, estudi i proposta de valoració dels llocs de treball de 
la Corporació per tal de donar compliment a la normativa vigent sobre la matèria.  
 
La CVLLT finalment va arribar en data 1 de febrer de 2018  a acord de puntuacions 
segons organigrama i directrius facilitats per l’equip de govern que va passar a formar-
ne part mitjançant resolució 177/2017 de 8 de setembre. 
 
El departament  de Recursos Humans va elaborar informe sobre criteris de valoració 
de llocs de treball de 14 de febrer de 2018 i es va negociar amb la representació 
sindical del personal els termes de la present proposta.  
 
La representació sindical del personal està d’acord amb l’aprovació dels criteris i la 
modificació de la relació de llocs de treball que queda annexa a tots els efectes en 
aquesta proposta.  
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S’annexa en aquesta proposta acord de data 13 de març de 2018 entre l’Ajuntament 
de Cubelles i el Personal de l’Ajuntament de Cubelles,  sobre modificació de la Relació 
de Llocs de Treball, que són els que seguidament es proposa per aquesta regidoria a 
la seva aprovació. 
 
Amb el present acord es donen solució a la pràctica totalitat dels reparaments 
recurrents de nòmina, a excepció del complement de productivitat general per a 
incentivar el rendiment del personal que es va aprovar en plenari, i quins criteris s’han 
de regular en altres termes . 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal núm. 10/2018 (Annex RLT). 
 
Vist l’informe de la Secretària General núm. 3/2018. 
 
Atès que per  Decret d´Alcaldia núm. 181/2017, de 13 d’abril, que modifica el règim 
general de competències delegades per aquesta Alcaldia per Decret núm. 113/2015, 
de 3 de juliol, modificat per Decret d’Alcaldia 82/2017, de 14 de març. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 27 de març de 2018. 
 
Per tot això la Regidoria de Recursos Humans  proposa al Ple els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Modificació de la Relació de llocs de Treball que entrarà en vigor 
a partir del dia 1 de maig de 2018, així com la Relació de Llocs de Treball per 2018 
segons annexos que formen  part a tots els efectes d’aquesta proposta.  
 
 
SEGON.-  Ratificar l’acord de regulació dels factors de dedicació horària per flexibilitat 
i disponibilitat segons el literal de l’acord pactat entre Ajuntament i representació 
sindical del Personal, en annex que forma part a tots els efectes d’aquesta proposta. 
 
TERCER.-  Ratificar l’acord de regulació del complement de productivitat per 
nocturnitat al cos de la Policia Local de Cubelles segons el literal de l’acord pactat 
entre Ajuntament i representació sindical del Personal, en annex que forma part a tots 
els efectes d’aquesta proposta. 
 
QUART.-  Ratificar l’acord de regulació del complement de productivitat per prestació 
de serveis en horari de tarda segons el literal de l’acord pactat entre Ajuntament i 
representació sindical del Personal, en annex que forma part a tots els efectes 
d’aquesta proposta. 
 
CINQUÈ.-  Adquirir el compromís d’aprovar juntament amb  el pressupost de l’any 
2019 i/o successius en funció de les possibilitats i/o disponibilitat pressupostària la 
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modificació de la Relació de llocs de treball segons els termes que consten en el punt 
3 de l’acord annex que forma part a tots els efectes d’aquesta proposta. 
 
SISÈ.-  Adquirir el compromís de continuar treballant en la valoració de llocs de treball, 
impulsant i participant en la Comissió Permanent de Valoració de Llocs de Treball en 
compliment dels objectius marcats en la seva constitució. 
 
SETÈ.-  Adquirir el compromís, pel que fa al complement de productivitat general que 
es va aprovar per ple, a establir altres criteris de repartiment  d’acord amb la Llei . 
 
VUITÈ.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la modificació de la relació 
de llocs de treball, modificació que entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva del  
Pressupost municipal per l’any 2018. 
 
NOVÉ.- Comunicar aquest  acord al departament de Recursos Humans  i a la 
representació dels treballadors. 
 
El Sr. Écija diu que els punts que s’han llegit són els mateixos que recull l’acord amb 
el comitè de treballadors i que han estat referendats en assemblea per àmplia majoria; 
que el que es pretén és eliminar pràcticament tots els reparaments en la nòmina del 
personal a excepció d’un que s’està negociant amb el comitè.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió l’alcaldessa. 
 
Continua explicant que desapareixen pràcticament tots els reparaments de la policia i 
els de treballs de superior categoria i que en breu portaran a Ple la modificació de 
criteris per a eliminar el reparament del complement de productivitat. Afegeix que 
també s’ha recollit la reivindicació històrica del col·lectiu d’A2  així com una altra 
modificació que és l’única que no atén a aquests motius i que és la de la plaça de 
tècnic auxiliar d’informàtica. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió l’alcaldessa. 
 
Destaca que les modificacions que s’han dut a terme per a la nova ordenació de les 
retribucions del col·lectiu A2 i TSC han atès al que s’ha treballat a la Comissió de 
Valoració de Llocs de Treball on la part política no ha intervingut fins a última hora per 
a tractar aspectes d’organigrama. Afegeix que les valoracions són objectives i que es 
fan amb el manual de la Diputació de Barcelona; que coneixen possibles discrepàncies 
d’alguns treballadors i que per això en aquest acord s’estableix  el seguir treballant en 
la Comissió de valoració de llocs de treball cap a futur. 
 
La Sra. Martínez explica que Cubellencs i la resta de partits de l’oposició van mantenir 
una reunió amb el comitè d’empresa per a intercanviar opinions i que Cubellencs va 
prendre el compromís de donar suport al que expressessin els treballadors i 
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treballadores a l’assemblea, motiu pel qual votaran a favor de la proposta, però vol 
destacar també que en tot moment es va fer palès un sentiment compartit de que no 
era el millor acord. Comenta que Cubellencs no ho hagués treballat d’aquesta manera 
perquè consideren que hauria d’haver estat d’una manera més lineal amb un 
percentatge equitatiu per a tothom perquè hi haurà molts treballadors que veuran 
resolta la seva situació però n’hi ha molts d’altres que hauran d’esperar a que es pugui 
produir aquesta revisió i sempre, diu,  que no sorgeixi cap entrebanc com per exemple 
que surti una Llei estatal que impedeixi poder fer aquesta regulació. Afegeix que, a 
més, la seva prioritat hagués estat començat abans pels treballadors de més a baix en 
comptes de pels que estan més amunt..  
 
Finalment diu que tampoc sap què passarà amb els treballadors que no van votar a 
favor, si presentaran recurs o no o si presentaran al·legacions o no. 
 
El Sr. Pérez diu que votaran a favor de la proposta primer perquè ell, com a 
representant de l’oposició, ha estat a la taula negociadora i n’ha seguit l’evolució i en 
segon lloc perquè tenen el compromís de donar suport a la decisió del que va sortir a 
l’assemblea així com també als que queden pendents de regularitzar per a l’any que 
ve, si es presenta per separat del pressupost. 
 
La Sra. Soler diu que votarà a favor perquè s’hi va comprometre però que no hi està 
gens d’acord perquè li fa pena que no s’hagi començat pels de baix en comptes de 
pels de dalt. 
 
El Sr. Tribó diu que s’hi abstindran. 
 
El Sr. Grau diu que s’hi abstindran; que respecten la votació però que entén que no hi 
ha un posicionament unànime i que haguessin preferit que aquest acord es fes tot al 
2018 en comptes de fer-lo en dos anys. 
 
El Sr. Écija diu que segur que no és el millor acord però que segurament és el 
possible i que tenim limitacions pressupostàries i de Llei per a no poder portar-lo tot a 
la vegada. Afegeix que s’agafa el compromís de continuar treballant i agraeix el suport 
dels grups. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 13 vots a favor (3 d’UC11-RCAT, 2 
d’ERC-AM, 1 d’ICV, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PP, 1 de Guanyem Cubelles, 1 de 
Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero), cap vot en contra i 3 abstencions (1 del PSC i 2 
de Cubelles Sí Es Pot). 

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE LA MASSA SALARIAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A L’EXERCICI 2018 
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L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local va  introduir a la Llei de Bases del Règim 
Local un nou article 103.bis, que assenyala el següent: 
 
"1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal 
laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se 
establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la 
propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás 
entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las 
de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación 
básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones 
en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
entidades citadas en este apartado. 
 
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado 
en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades. 
 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.» 
 
Per tal de complir amb aquesta nova obligació, i d’acord amb els pressupostos 
vigents per a l’exercici de 2018 de l’ Ajuntament de Cubelles. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans número RRHH.C-7-2018. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 27 de març de 2018. 
 
Vist allò que diu l’article 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del Règim Local 
 
Per tot això; es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial laboral de l’Ajuntament de Cubelles  per a 
l’exercici de 2018 en els següents termes: 
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MASSA SALARIAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES: 
1.533.204,80 € 
 
Segon.- Ordenar la publicació de les anteriors dades a la web municipal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
El Sr. Écija explica la proposta. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 13 vots a favor (3 d’UC11-RCAT, 2 
d’ERC-AM, 1 d’ICV, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PP, 1 de Guanyem Cubelles, 1 de 
Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero), cap vot en contra i 3 abstencions (1 del PSC i 2 
de Cubelles Sí Es Pot). 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:02 hores;  


