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EXTRACTE  DE  L’ACTA  DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
2 DE NOVEMBRE DE 2009,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, 
DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL (LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 02 de novembre de 2009, a les 20:10 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. 
Mª Lluïsa  Romero Tomás, els membres següents: 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Ángel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
-.Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació 
 
Hi assisteix, també, la Sra.  Rosa Mª Almirall i Domènech, interventora de la 
Corporació . 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Coch i Datzira 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS PPC, ICV, ICB I EC-FIC SOBRE 
ASSISTÈNCIA DE REGIDORS NO MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
El Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades 
Locales, establece en su artículo 52 que “ 1 La Comisión de Gobierno está integrada 
por el Alcalde, que la preside, y concejales nombrados libremente por él como 
miembros de la misma.2.El número de concejales a los que el Alcalde puede nombrar 
miembros de la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior al tercio del número legal 
de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los 
decimales que resulten de dividir por tres el número total de concejales.”. 
 
Posteriormente, en el artículo 113.3 establece que “Tanto en las sesiones como en las 
reuniones de la Comisión de Gobierno, el Alcalde o Presidente podrá requerir la 
presencia de miembros de la Corporación no pertenecientes a la Comisión de 
Gobierno, o de personal al servicio de la entidad, al objeto de informar en lo relativo al 
ámbito de sus actividades”. 
 
En consecuencia, es posible la asistencia a la Junta de Gobierno de otros miembros 
de la Corporación no pertenecientes a la misma siempre que sean previamente 
requeridos por el Alcalde o Presidente y con la estricta finalidad de que informen en 
dicha Junta de Gobierno en lo relativo al ámbito de sus actividades. 
 
En aplicación del citado artículo 52 del Real decreto 2568 son miembros legales de la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cubelles un número de 5, resultado de dividir 
el número legal de regidores de la Corporación -17- por 3, de lo que resulta 5,66, 
debiendo no tenerse en cuenta los decimales que resulten de dicho cociente. En 
consecuencia, constituyen la Junta de Gobierno de nuestro Municipio, además de la 
Alcaldesa, que la preside, un número legal de 5 regidores. Pero, en aplicación de la 
previsión del art. 113.3 del mismo Real Decreto, pueden ser requeridos otros 
miembros de la Corporación no pertenecientes a la Junta al objeto de informar en lo 
relativo al ámbito de sus actividades. 
 
Dado que a las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Cubelles 
celebradas durante el año 2.009 han estado asistiendo ininterrumpidamente, además 
de los regidores miembros legales de la Junta de Gobierno Municipal, el resto de 
regidores de los Partidos Políticos  que coaligan en el Gobierno Municipal, con alguna                              
excepción casual. 
 
Dado que a las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Cubelles 
celebradas durante el año 2.008 han estado asistiendo ininterrumpidamente, además 
de los regidores miembros legales de la Junta de Gobierno , el resto de regidores de 
los Partidos Políticos que coaligan en el Gobierno Municipal, con alguna excepción 
casual. 
 
Dado que en prácticamente ninguna de dichas Juntas de Gobierno se refleja en el 
Acta de la misma una concreta Intervención del regidor requerido por la Sra. Alcaldesa 
a fin de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades; e, igualmente, dado que, 
en buena parte de dichas Juntas, los concretos Acuerdos adoptados no pertenecían ni  
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quedaban dentro del ámbito de competencias o actividades del regidor requerido por 
Alcaldía, ni se observa relación alguna con la concreta regiduría encargada a ninguno 
de los regidores requeridos, ni se observa participación alguna de los mismos en 
relación a alguno de los acuerdos a adoptar que forman parte del ámbito de otras 
regidurías, o que sean requeridos para informar por existir algún tipo de conexión. 
 
A título de ejemplo, la Junta de Gobierno Local del pasado día 1 de septiembre de 
2.009. 
 
Dado que, a preguntas del Partido Popular de Cataluña, se recibió contestación de 
Alcaldía por la cual se informa el importe percibido durante 2.008 por asistencias a 
Juntas de Gobierno por todos los miembros legales de la misma, así como también el 
importe percibido por esa misma asistencia por regidores no miembros legales de la 
misma que fueron requeridos por la Alcaldesa pero cuya información de actividades no 
consta en Acta, ni guardan relación con el conjunto de Acuerdos adoptados en la 
correspondiente Junta de Gobierno. 
 
Dado que ninguno de los acuerdos a adoptar en buena parte de dichas Juntas 
guardaban relación con las actividades incluidas en el ámbito de los regidores no 
miembros legales requeridos, ni afectaban al ámbito de las funciones encomendadas a 
los mismos, ni por ello informaron en lo relativo al ámbito de sus actividades, 
consideramos que el requerimiento efectuado por la Alcaldesa no procedía 
legalmente, siendo incorrecta la asistencia de los regidores no miembros a dichas 
Juntas, y siendo indebidas las percepciones económicas recibidas como consecuencia 
de dichas asistencias. 
 
Dado que el criterio rector que debería de adoptar la Alcaldía, designada por el Partido 
de los Socialistas Catalanes, es el de recortar gastos superfluos o no necesarios, más 
en un momento de profunda crisis económica y en el que desde su propio Partido se 
prevé un aumento de los impuestos a los ciudadanos a fin de cubrir gastos. 
 
Es por todo ello por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los 
siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- La creación de una Comisión Especial integrada por un regidor de cada 
uno de los Grupos políticos integrantes del Pleno a fin de analizar y concluir, en 
relación con cada una de la Juntas de Gobierno celebradas durante esta legislatura, 
en cuáles de ellas se han producido, en atención a los criterios legalmente 
establecidos, requerimientos indebidos por parte de la Alcaldesa a una concreta Junta                        
de Gobierno, y, en consecuencia, una asistencia indebida de un regidor no miembro, 
atendiendo a que ninguno de los acuerdos a adoptar formaban parte de su regiduría ni 
han sido requeridos concretamente en la Junta para informar sobre el ámbito de sus 
actividades, y así conste debidamente en el correspondiente Acta de la Junta de 
Gobierno. 
 
SEGUNDO.- En función del resultado de los análisis elaborados por la Comisión 
Especial, dirigir un ruego por parte del Pleno de este Ayuntamiento a la Sra. Alcaldesa 
para que cesen los requerimientos de asistencia retribuidas a Juntas de Gobierno a 
regidores que no forman parte de la misma según los criterios legales establecidos en 
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el art. 52.2 del Real Decreto 2568/1986, esto es, que no hayan sido nombrados en su 
momento miembros de dichas Juntas con los límites del citado precepto, y siempre y 
cuando su presencia no resulte justificada al objeto de informar en lo relativo al ámbito 
de sus actividades, tal como prevé el art. 113.3 del señalado Real Decreto.  
 
TERCERO.- En atención al resultado del anterior estudio de la Comisión Especial, y a 
continuación, dar cuenta a cada uno de los regidores cuya asistencia a la Junta haya 
sido indebida, por haber sido indebido el requerimiento efectuado, de la opinión del 
Pleno Municipal y del resultado de la Comisión Especial, sugiriéndoles a devolver a las 
Arcas Municipales los importes percibidos por dichas asistencias. 
 
CUARTO.- Que la Comisión Especial valore, por sí misma o debidamente asesorada, 
la corrección legal de la conducta puesta de manifiesto en este escrito según resulte 
del previo estudio detallado en el acuerdo segundo, y en su caso, inste a una revisión 
de oficio de sus propios actos por el Ayuntamiento o a interponer las acciones 
contencioso administrativas y/o penales que se consideren procedentes, o en su caso 
a elevar los resultados del estudio de la Comisión Especial al Ministerio Fiscal por si 
de las actuaciones aquí detalladas, y de cuantas otras estén relacionadas con los 
hechos descritos, pudiere resultar la existencia de delito de malversación de caudales 
públicos o de cualquier otro que la Autoridad Judicial estime concurre la tipificación.” 
 
La Sra. Alcaldessa fa entrega dels informes jurídics elaborats al respecte: l´informe 
conjunt de Secretaria i Intervenció, el de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i del de la Federació de Municipis de Catalunya. destacant que tots ells 
són favorables. 
 
La Sra. Martínez demana que aquest  Ple sigui sense cost per a l’ Ajuntament i no 
cobrar-lo. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que cada regidor dediqui aquests diners a allò que vulgui. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC vol renunciar a la indemnització corresponent a aquest 
Ple o bé que es destini a les associacions del municipi o a qualsevol altra activitat. 
Comenta que parlaran de despesa pública, en la seva opinió improcedent, i destaca  
que no volen fer cap retret sinó buscar solucions. Seguidament, cita els articles 52 i 
113.3 del Reial Decret 2568/1986 que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i assenyala que a les Juntes tant 
de l’any 2008 com del 2009 han estat assistint els regidors membres i la resta de 
regidors, cosa que considera possible, però destaca que en cap de les actes 
corresponents hi consta una mínima intervenció del regidor requerit per l’Alcaldessa i 
que a la major part de les esmentades Juntes els acords adoptats no pertanyen a 
l´àmbit de la seva regidoria. Considera que s’està produint una assistència automàtica 
de tots els regidors a les Juntes de Govern; que estan d’acord amb que els regidors 
que duguin a terme una feina hagin de cobrar, però que el problema no és que cobrin 
sinó el requeriment de l’Alcaldessa. 
 
El Sr. Alamán continua dient que això es pot analitzar des d’una doble  perspectiva: 
l´ètica i la legal. Afegeix que des de la primera, els mereix un profund retret per 
considerar que hi ha una manca d’ètica, afegeix que s’hauria de buscar un criteri 
restrictiu i que l’ assistència automàtica de tots els regidors, la percepció d’emoluments 
i la manca d’intervencions per informar en allò que respecta a l’àmbit de les seves 
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competències fa que resulti molt difícil justificar aquesta despesa. Reitera que la 
responsabilitat és de la Sra. Alcaldessa, que és qui requereix l’assistència a les Juntes 
de Govern, quan una de les seves  funcions és retallar despeses supèrflues. 
 
El Sr. Alamán explica que les Juntes de Govern tenen un número màxim legal de 
membres, i que es poden fer dues interpretacions: la primera, que l’Alcaldessa vulgui 
en una determinada Junta de Govern un determinat informe d’un regidor dins l’àmbit 
de la seva regidoria i la segona que la Sra. Alcaldessa el requereixi perquè en el cas 
que sorgís qualsevol qüestió que es trobi dins l’àmbit de les seves competències pugui 
informar en relació a la mateixa. Considera que aquesta segona és la més beneficiosa 
per a la Sra. Alcaldessa perquè li dóna un poder quasi absolut,  però que en qualsevol 
de les dues interpretacions, l’àmplia o l’estricta, no es justifiquen els requeriments i  no  
es subjecten a la llei. 
 
Seguidament, considera que en el primer cas, les actuacions podrien apropar-se a una 
gravíssima vulneració de l’ordenament jurídic penal i en el segon, constituiria un 
incompliment legal però sense rellevància penal; creu que ha de prevaldre la primera 
interpretació, perquè sinó es tergiversaria l’article 52 de la llei quan assenyala el 
nombre màxim de membres que poden pertànyer a la Junta, i se li conferiria un poder 
absolut a la Sra. Alcaldessa, cosa que faria no controlable la seva actuació, i que cal 
distingir entre discrecionalitat i arbitrarietat. 
 
El Sr. Alamán considera molt ben elaborat l´informe de secretaria, però aclareix que 
estem dins l’àmbit de la interpretació i diu que no el poden compartir, perquè el PPC 
no discuteix que aquests regidors cobrin per la seva assistència, sinó que denuncia el 
requeriment, tenint en compte que les actes no recullen que aquests regidors hagin 
informat en l’àmbit de les seves competències, i en conseqüència demana a la Sra. 
Alcaldessa que deixi de requerir-los arbitràriament.  Seguidament, assenyala que el 
PPC no ha estat el primer en retreure aquestes assistències i llegeix una notícia de 
data 4 de març del 2009 en que el PP de Belvís de Monroy (Cáceres) va aconseguir 
que una regidora retornés a l’Ajuntament 2.400 € per assistir a Juntes de Govern 
sense ser membre de les mateixes. Finalment, diu que l’actuació és contrària a les 
normes ètiques, que el PPC en tindria prou amb una subsanació i que creuen que es 
tracta d’una interpretació incorrecta. 
 
El Sr. Comas diu que considera interessant que el govern faci ús de la paraula. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta a la Secretària contesti si el govern actual ha canviat  les 
formes de desenvolupament de les Juntes de Govern respecte els governs anteriors i 
si a les actes de les Juntes han de constar obligatòriament les intervencions de les 
persones assistents. 
 
La Secretària explica que fins el 2.000 hi havia una manera de retribuir els regidors 
consistent en unes indemnitzacions d’una quantitat fixa mensual i arrel d’una inspecció 
de Treball es va modificar la Llei de Bases de Règim Local indicant que les 
percepcions mensuals no es podien anomenar  indemnitzacions, ja que aquestes són 
per despeses efectivament ocasionades per raó del càrrec, sinó que es tractaven de 
retribucions i, per tant, havien d’ estar sotmeses a retencions d’ IRPF i s’havia de 
donar als regidors d’alta a la Seguretat Social. 
 
Respecte la segona pregunta, la Secretària aclareix que  el Reglament d’ Organització, 
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Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, distingeix el contingut de les 
actes de Plens de la resta d’òrgans col·legiats, en la mesura que a les primeres 
s’obliga a fer una relació succinta de les intervencions mentre que a la resta les 
intervencions no han de constar, llevat un regidor o l’Alcaldessa ho demanin. 
 
La Sra Alcaldessa explica que el PPC va sol·licitar que es demanessin informes 
externs, que així ho han fet, i demana a la Secretària que en doni lectura de les 
conclusions dels mateixos. 
 
La Sra. Miquel diu que les conclusions dels informes van en funció de les peticions 
fetes per l’Ajuntament i creu que aquestes peticions no tenen res a veure amb el que 
diu la moció; demana seriositat i diu que l’únic que es demanava a la moció és en 
benefici a la transparència i que les preguntes que ha formulat la Sra. Alcaldessa a la 
Secretària eren teledirigides. 
 
La Sra. Alcaldessa vol aclarir que no venen dirigides i que amb aquests informes el 
que es fa és dotar-se de la documentació necessària per a un Ple. 
 
La Secretària llegeix les conclusions dels tres informes. 
 
La Sra. Martínez vol deixar de manifest que aquest govern que surt un 75% més car 
respecte la legislatura anterior; afegeix que quan la tendència de  tots els Ajuntaments 
és de reduir la despesa i les famílies ho tenen difícil per arribar a final de mes, a 
l’Ajuntament de Cubelles s’incrementa la despesa i es suma el cost dels altíssims sous 
de l´Alcaldia, del primer tinent d’alcalde i del càrrec de confiança; finalment, pregunta 
per quin motiu la gerent fa temps que es troba inactiva. 
La Sra. Alcaldessa respon que la gerent està de baixa per maternitat. 
 
El Sr. Comas manifesta la seva renúncia a la retribució corresponent a aquest Ple. 
Explica que ICb va donar suport a aquesta moció i que a posteriori van demanar                
un informe jurídic a Secretaria -Intervenció per tenir un criteri fonamentat abans del 
Ple. Diu que ell no es considera un tècnic en temes legals i que no es qüestiona el dret  
a convidar ningú a les Juntes de Govern Local per a informar ni que sigui lícit retribuir 
els regidors que estiguin a l’equip de govern, però sí que dubta de la manera de fer-ho. 
Considera que es tracta d’una qüestió d´ètica, que en aquesta conjuntura de crisis cal 
una mica de rigor i de contenció en la despesa i que seria més raonable establir una 
remuneració fixa mensual per eliminar l’arbitrarietat. Afegeix que l’argument de que 
això s’ha fet des de sempre no és vàlid i destaca que no es qüestiona la legalitat sinó 
la moralitat. També diu que estan d’ acord amb EC-FIC en el fet que aquest equip de 
govern té un preu que al final de la legislatura s’haurà de valorar per saber si 
compensa o no la gestió que ha realitzat, ja que de moment en té dubtes. 
 
La Sra. Miquel vol que quedi constància a l’acta que als antecedents dels informes de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de la Federació de Municipis de 
Catalunya i del conjunt de secretaria-Intervenció es pot veure que no es demana la 
mateixa explicació del tema i afegeix que no tenen res més a dir respecte dels 
informes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Rodríguez 
 
La Sra. Miquel explica que quan el PPC va presentar la moció, des d’ICV van entendre 
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que hi hagués un desconeixement des de la pròpia Alcaldia sobre les retribucions a 
regidors no membres de les Juntes de Govern i diu que en aquesta moció el que es 
reclama és la creació d’una comissió especial on s’analitzi si s’han realitzat 
requeriments indeguts així com dirigir un prec a l’Alcaldia per què cessin aquests 
requeriments. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Rodríguez 
 
La Sra. Miquel considera que el més lògic són regidors amb dedicació exclusiva i 
regidors amb dedicació parcial. Seguidament, explica que han buscat l’acta del Ple 
extraordinari i urgent del 2 de juliol de 2007 on es dóna compte del decret 332/07, pel 
qual es constitueix la Junta de Govern Local i on es diu que la Junta de Govern 
quedarà integrada per l’Alcaldessa més cinc regidors i que els informes sempre diran 
que sí respecte si han de cobrar el mateix els tinents d´alcalde i els que no ho són. 
Seguidament, assenyala que hi ha tres persones que no formen part de la Junta de 
Govern però que segons l’article 113.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcaldessa podrà requerir-los a efectes 
d’informar sobre les seves activitats i regidories, i que si s’hagués fet la comissió 
s’hagués vist que tots els regidors del govern assisteixen contínuament i sense cap 
requeriment perquè les seves activitats moltes vegades no estan als punts de l’ordre 
del dia i que aquest era realment el motiu de la moció.  
 
Diu que es pot tirar enrere i que es pot crear aquesta Comissió Especial per treballar 
millor aquest tema i demana un acte de transparència; que si l’oposició demanés fer 
un informe a  l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a la  Federació de 
Municipis de Catalunya i a la Secretaria –Intervenció no donarien les mateixes 
conclusions;  que l’Alcaldessa sap que en altres equips de govern es van crear 
comissions de treball També vol que consti en acta que els tres regidors d’ICV sí que 
volien cobrar les retribucions d’aquest Ple perquè destinaran el 50% a la campanya 
“Una joguina, un somriure” i l’altre 50% a l’associació AMICU, ja que el 3 de desembre 
és el dia del discapacitat. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que a l’última reunió l’Alcaldia  va proposar que aquest Ple i 
un altre que s’havia de fer fossin sense cobrar i que cada cop que es fa un Ple també 
hi ha despeses de personal de l’Ajuntament i que el Ple no es pot anul·lar com a tal. 
Afegeix que queda obert a que cadascun dels membres facin allò que considerin,  però 
que fos bo que fessin una entrada amb l’ entrada del suggeriment. 
 
La Sra. Miquel diu que ja consta a l’acta. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que avui ha començat l’auditoria que s’havia demanat en un Ple 
i que s’ha iniciat amb els comptes del 2008; que al mateix Ple es va parlar d’una 
Comissió Especial de Serveis Econòmics i que per aquest motiu no considera  
adequat formar-ne una altra, i agafa el compromís de convocar-la en breu. 
 
La Sra Martínez vol aclarir que es referien a que no tingués cost per part del Consistori 
i pels treballadors, i que EC-FIC ho destinarà a una associació de caire social, sense 
ànim de lucre i presentaran la justificació d’aquest ingrés. 
 
El Sr. Alamán diu que els tres regidors implicats no poden votar perquè es considera 
que hi ha un interès personal directe o indirecte. 
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La secretària diu que no veu motiu d’abstenció ja que el punt de la moció és la creació 
de la Comissió Especial, que, si prospera l’acord, serà la que haurà de valorar si s’han 
de retornar o no aquests diners, en cas que la percepció sigui indeguda. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i queda denegada per 7 vots a favor (3 d’ ICV, 2 del 
PPC  1 d’ICB i 1 d’EC-FIC ) cap abstenció i  9 vots en contra ( 4 del PSC, 4 de CIU i 1               
d’ ERC). 
 
La Sra. Miquel vol que consti en acta que s’està fent una il·legalitat sobre el que es va 
aprovar a l’acta del Ple de la sessió extraordinària i urgent del 2 de juliol de 2007, amb 
l’aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local amb caràcter resolutiu i 
deliberant. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 21:40 hores.  
 

 
 


