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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28 
DE JULIOL DE 2006 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE 
DESEMBRE DE PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
 
A Cubelles, el dia 28 de juliol de 2006, a les 19:05 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcalde-president, Sr. 
Josep Marcillas i Massuet , els membres següents: 
 
- Sr. Miquel Padreny i Ribas, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Pilar González i Escoda, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Joan A. Rodríguez i Serra, 4t tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, regidor d’EC-FIC, 
 
- Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor d’ICb, 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU, 
  
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU, 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV, 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Juana Navarrete Jiménez, regidora del PPC. 

 
Actua com a Secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Assisteix també al Ple la Sra. Rosa Almirall i Domènech, Interventora Municipal. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

CUBELLES AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ORGANISME 
AUTÒNOM DE LA PREFECTURA CENTRAL DE TRÀNSIT I LA 
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIES PER 
L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I LA MÚTUA COL·LABORACIÓ 
ADMINISTRATIVA 

 
Atès que un dels objectius de primer ordre de l’Ajuntament de Cubelles es la 
millora de la prestació dels serveis administratius als ciutadans; 
 
Atès que la Direcció General de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies amb data 15 de març de 2006 varen signar un conveni de col·laboració 
en matèria de gestió dels cens de vehicles i conductors/infractors, la gestió 
tributària de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i la baixa definitiva 
de determinats vehicles; 
 
Atès que, fins ara, els ciutadans que canviaven de domicili, havien de desplaçar-
se fins a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona per tal d’efectuar el canvi 
en els seus documents personals relacionats amb trànsit (permís de conduir i 
permís de circulació del vehicle); 
 
Atès que l’adhesió al Conveni permetrà que els ciutadans puguin realitzar els 
tràmits administratius a les dependencies de l’Ajuntament de Cubelles, sense 
necessitat de realitzar desplaçaments; 
 
Atès que l’adhesió al Conveni suposarà una major actualització dels Registre de 
Conductors i Vehicles, que implicarà una millora dels serveis de gestió tributària 
de l’Ajuntament; 
 
Atès que el Conveni recull diverses mesures que potencien la comunicació 
d’informació entre la Direcció General de Trànsit i els municipis; 
 
Vist l’informe de la Tècnica d’Administració Especial núm. 2/2006, de 20 de juliol; 
 
Vist l’informe dels Serveis Econòmics núm. 37/06 de 20 de juliol; 
 
Atès l’article 53.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 55 de la 
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya;  
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió formal de l’Ajuntament de Cubelles al Conveni subscrit 
entre l’Organisme Autònom de la Prefectura Central de Trànsit i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per l’intercanvi d’informació i la mútua 
col·laboració administrativa. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per la signatura de tots els documents 
necessaris per la efectivitat del present Acord. 
 
Tercer.-  Trametre la sol·licitud d’adhesió a l’esmentat Conveni a la Prefectura 
Provincial de Trànsit de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Prefectura Provincial de Trànsit i a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies i comunicar-ho als Departaments de Serveis 
Generals i d’Intervenció municipals. 
 
El Sr. Alcalde explica la proposta i el contingut del conveni. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres 
assistents. 
 

2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER 
L’EXERCICI DE 2006 

 
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació elaborat per la Regidoria 
d’Hisenda.  
 
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 preceptiu de la intervenció municipal, núm. 30/06. 
 
Vist l’informe de secretaria, núm. 22/06. 
 
Aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l’exercici 
de 2006 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: 
 

 INGRESSOS (€)  DESPESES (€) 

    

CAPITOL 1  6.484.000,00  4.219.736,42 

CAPITOL 2  700.000,00  5.058.062,58 

CAPITOL 3  2.076.426,78  117.402,33 

CAPITOL 4  2.092.730,00  1.766.734,46 

CAPITOL 5  88.300,00  0,00 

CAPITOL 6  0,00  452.043,22 

CAPITOL 7  174.317,72  0,00 
CAPITOL 8  6.500,00  6.500,00 

CAPITOL 9  277.725,50  279.520,99 

    

TOTAL  11.900.000,00  11.900.000,00 

 
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 del pressupost de 2006 i presentar reclamacions 
davant el Ple. El pressupost 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 definitivament aprovat amb o sense modificacions 
sobre l’inicial serà inserit resumit per capítols en el BOP de Barcelona. Del 
pressupost general definitivament aprovat es remetrà còpia a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. La remissió es realitzarà simultàniament a 
l’enviament al BOP de Barcelona. 
 
Quart.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a 
disposició del públic, a efectes informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins 
la finalització de l’exercici. 
 
El Sr. Alcalde explica la proposta. Comenta que l’elaboració del pressupost s’ha 
endarrerit per circumstàncies diverses, però que tots els grups municipals van 
rebre en el seu moment la documentació i han pogut fer una valoració del seu 
contingut. Diu que el Capítol I s’incrementa per l’aplicació de la Llei General dels 
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Pressupostos Generals de l’Estat, així com per la previsió de noves places per 
cobrir noves necessitats; que el Capítol II experimenta un fort increment perquè es 
preveu portar a terme projectes bàsics per la població com la neteja viària, el 
manteniment de zones verdes o les despeses de manteniment de la via pública; 
que els Capítols III i IX, que corresponen al pagament dels interessos i el retorn 
de capital, experimenten una lleugera disminució; quant al capítol de 
transferències, destaca l’increment de la despesa de recollida domiciliària de 
brossa i estris. Seguidament, manifesta que les inversions previstes són mínimes, 
ja que el gruix de les inversions a realitzar es donarà per l’aplicació del romanent 
de tresoreria corresponent a la liquidació del compte general de l’any 2005, que 
està a la seva fase final. En aquest sentit, recorda que el romanent de tresoreria 
del 2004 va ser d’uns 5.628.000€ i, preveu un import similar, que es destinaria, 
sobre tot, a infraestructures de la via pública com ara grans infraestructures com 
el pont, elements esportius o culturals, i diversos d’índole general, i afegeix que la 
distribució d’aquest romanent es farà d’acord amb els criteris establerts pel 
govern. A continuació, comenta que tot l’import previst d’ingressos s’aplica a la 
despesa ordinària de l’Ajuntament, resultant un estalvi net zero, perquè no hi ha 
diferència entre els ingressos i les despeses. Creu que és la millor opció que es 
pot presentar a nivell pressupostari, atenent al període de l’any en què ens trobem 
i que, si s’aprova, la població podria recollir els beneficis abans d’acabar l’actual 
legislatura, o sinó es beneficiaria durant les properes legislatures. Per tot això 
demana la seva aprovació, i agraeix el treball desenvolupat per la Interventora i el 
seu equip de Serveis Econòmics. Seguidament, apunta que el pressupost puja 
11.900.000€, incrementant-se un 6,25% respecte a l’any passat, i que es tracta 
d’un pressupost equilibrat; que els ingressos corrents s’incrementen un 9,5% i les 
despeses corrents un 13,2%. Explica que hi ha un increment d’un 6% en els 
Capítols II i IV, respecte a l’any passat, que hi ha uns 425.000€ pel finançament 
de les inversions que provenen d’una subvenció estatal, una altra de la 
Generalitat, i una altra d’empreses privades i, a més, d’un préstec de 277.000€, i 
que es distribuiran de la següent manera: per construccions esportives, 173.000€; 
per millores del Pla d’Accessibilitat a les platges, 186.000€; per la llar d’infants La 
Draga, 5.000€;  per diversos, 87.000€, i que del romanent de tresoreria s’extrauria 
l’aportació del pont. A continuació, explica que la càrrega financera puja a un 
3,27%, el capital viu o pendent de retornar a les entitats financeres és de 
1.489.639€, és a dir, d´un 15,39% sobre un màxim del 110%; finalment, dóna 
compte de diverses despeses previstes de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que per ERC aquests pressupostos no són els millors, 
perquè creuen que hi hagut poca participació dels grups del Consistori. Afegeix 
que, des de la perspectiva de la Regidoria d’Acció Social, hi ha un increment d’un 
22,21%, i això podria fer pensar que, en termes econòmics, es tracta d’un bon 
pressupost; que tot i que es porta un bon projecte al Ple, com és el de 
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l’Accessibilitat de les platges, no és un bon pressupost perquè aquest projecte 
depèn de subvencions de l’Estat i de la Fundació ONCE, per tant, diu que no 
comparteixen ni el fons ni la forma d’aquest pressupost. Demana la participació de 
tot el govern i de l’oposició i espera escoltar avui la veu de tots els regidors; 
seguidament, diu que ERC es mantindrà molt crític amb aquest pressupost i amb 
el seu seguiment. A continuació, demana que la inversió del romanent de 
tresoreria tingui el suport i la participació de tots els grups del Consistori. 
 
La Sra. Navarrete manifesta la seva sorpresa per la intervenció del Regidor 
d’Acció Social, i diu que li sap molt greu que surtin ara les discrepàncies de 
l´equip de govern a pocs mesos d’unes eleccions. Seguidament, demana que 
expliqui la partida de 186.476€ per millores d’accessibilitat a les platges, perquè 
diu no saber on van aquests diners, així com la de 227.500€ pel manteniment de 
platges. A continuació, demana en què s’han gastat 1.800€ en dietes i 
desplaçaments de càrrecs electes a la regidoria d’Acció Social; a la Sra. Romero, 
sol·licita explicacions sobre el per què no s’ha fet el pont, i recorda al Sr. Padreny 
que en un dels seus primers Plens va dir que en 3 mesos estaria fet. Continua 
exposant que al pressupost hi han diversos apartats de despeses en estudis i 
treballs tècnics en diferents regidories, i pregunta en què es gasten tants diners. 
Pel que fa a les despeses de correus i missatgeria, indica que s’han doblat 
respecte a l’any passat, i pregunta si ha pujat tant la població. Finalment comenta 
que el plat fort són les despeses pel manteniment de la via pública, manteniment 
de jardins, la neteja viària, recollida de la brossa, la planta transformadora, dietes i 
desplaçaments de càrrecs electes ..., i pregunta on se’n van tots aquests diners, 
perquè creu que no es veuen els resultats. 
 
La Sra. González comenta que quan es va signar el pacte de govern pels grups 
d’EC-FIC, PSC, ICb i ERC, un dels primers acords del pacte va ser fer les 
liquidacions dels exercicis econòmics pendents i la realització d’una auditoria 
financera externa a 31/12/2002, per planificar les principals inversions de la 
legislatura 2003-2007,  perquè no s’havien fet les liquidacions del 2000 al 2005. 
Explica que fruit d’aquesta situació financera, a la Comissió de Govern del 
10/12/2003 es va signar un calendari d’execució de liquidacions, que no s’ha 
complert els terminis però si els objectius, excepte la liquidació del 2005. Comenta 
que avui s’està aprovant el pressupost del 2006, i que el problema és que no està 
aprovada la liquidació del 2005, amb la qual queda tot un romanent que servirà 
per planificar les inversions. Seguidament, considera que ens trobem amb dues 
situacions: per una banda, tirar endavant l’Ajuntament amb el pressupost ordinari, 
per no col·lapsar els sous ni els serveis que funcionen, i una altra, que és el tema 
de les inversions. Manifesta que ICb posa uns compromisos i unes exigències, i 
demana un calendari que  proposarà damunt la taula. Explica que han tingut una 
reunió amb el govern i la Interventora, de la que ha resultat el compromís de 
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presentar la liquidació del 2005 a finals d’agost, i que això permetrà prioritzar les 
inversions. Comenta que, per una banda, hi ha un romanent de tresoreria 
important però, per l’altra, no serveix per donar serveis als ciutadans, i considera 
que cal buscar un equilibri. Diu també que alcaldes anteriors no havien fet les 
liquidacions i que la responsabilitat és de tots.  Explica que ICb es planteja la 
votació del pressupost com si fos un pressupost provisional, amb la voluntat de 
superar el col·lapse de la gestió econòmica i de l’enorme acumulació del 
romanent de tresoreria d’aquest exercici. Lamenta que després de l’esforç de 
sanejament impulsat per l’acord de govern encara no es proposi un pressupost 
definitiu que integri el romanent de tresoreria resultant del 2005. Sol·licita que el 
seu vot afirmatiu contempli, i vol que constin en acta, els següents compromisos  
públics en aquest Ple del regidor d’Hisenda i de la Interventora: compromís de 
presentar la liquidació del 2005 al llarg d’aquest mes d’agost; compromís de 
convocar pel proper mes de setembre un nou Ple per modificar aquest pressupost 
provisional amb la inclusió del calendari d’inversions real i pactar-ho amb el 
conjunt de forces polítiques de l’Ajuntament i la ciutadania; i compromís d’assumir, 
des de demà mateix, els compromisos recollits en l’acord de govern d’aquesta 
legislatura i que són els següents: el calendari de liquidacions; l’aprovació del 
reglament orgànic municipal; la millora de l’ensenyament de Cubelles amb la 
creació de l’IES, la segona escola i planificar la tercera; la recuperació del 
patrimoni natural del nostre poble i de l’entorn; la defensa de l’entorn i el territori 
prestant especial atenció a la gestió urbanística i mediambiental, prioritzant i 
recuperant el riu Foix; i la millora dels serveis bàsics ciutadans a partir de 
l’obtenció dels recursos econòmics necessaris. Diu també que des de les àrees 
que gestiona ICb s’ha facilitat que hi hagi un IES, una segona escola, s’han 
millorat serveis públics importants com la llar d’infants, una tercera escola, el 
reglament de participació ciutadana i un espai jove. Manifesta que és per tot això 
d’ICb considera que aquest Ajuntament i aquest poble no poden estar ni un dia 
més amb el col·lapse econòmic per una gestió que arrossega dèficits 
fonamentals, i que cal redreçar les arques municipals amb la modificació d’aquest 
pressupost d’inversions el proper mes de setembre. Finalment, reitera que la 
posició de vot d’ICb és un sí molt crític a aquesta proposta provisional de 
pressupost, perquè manca el pressupost d’inversions, que s’acabarà amb la 
liquidació del 2005, i que inclourà totes les demandes del poble. 
    
La Sra. Romero  comenta que el PSC estava en aquest pacte de govern perquè 
consideraven una prioritat fer el tancament d’aquestes liquidacions per poder 
saber de què disposava l’Ajuntament, i que aquesta feina els ha col·lapsat perquè 
s’ha tancat des del 2000 fins el 2004. Manifesta que li hauria agradat haver parlat 
dels pressupostos al mes de desembre passat, i que aquests haguessin estat més 
participatius. Exposa que és més fàcil seria votar que no, però que com a equip 
de govern tenen una responsabilitat i un compromís amb la ciutadania. Diu que no 
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estan orgullosos de les inversions, però que el pont està pendent de l’informe 
positiu de l’ACA per tirar-ho endavant. Explica que han participat en diferents 
reunions amb la Secretària i amb la Interventora per saber quin dia podia estar 
finalitzada la liquidació del 2005, que serà finalment el 30 d’agost, i que aquesta 
liquidació ha posat de manifest que hi ha un romanent de tresoreria 
d’aproximadament 1.000.000.000 de pessetes, que és difícil de justificar per les 
condicions en què estan els veïns, però que si no s’aproven aquests pressupostos 
no es podrà incorporar posteriorment aquest romanent. Comenta que el pont és 
un tema molt important per a ella perquè ha anat fent les gestions necessàries 
cada mes amb l’ACA, i explica que vol garantir que aquest romanent  es destini al 
pont i a la resta d’infraestructures necessàries. Seguidament, es compromet a 
sol·licitar als  seus companys que a principis de setembre es convoqui un Ple per 
posar aquest romanent a disposició del pont i de la resta d’infraestructures. 
Considera que és un pressupost provisional, i reitera que per ells és més fàcil 
votar que no i deixar passar el temps, però que la raó i l’obligació cara als 
ciutadans faran que votin que sí, però com uns pressupostos provisionals, i que 
es tracta d’un acte de responsabilitat.  
 
La Sra. Miquel manifesta la sorpresa d´ICV perquè sembla que els grups d’ERC, 
ICb i PSC estiguin fent d’oposició; considera que s’estan donant unes excuses 
molt barates per votar que sí a aquests pressupostos, i li sembla que s’està 
enganyant a la resta del poble. Seguidament, creu que és una manca de 
solidaritat i de poca ètica política dir que la culpa de que les coses no funcionin la 
tenen els tècnics d’un Ajuntament, quan és responsabilitat dels polítics. Explica 
que l’any passat al Ple dels pressupostos del 2005 el govern va dir que es 
tractava d’un pressupost de transició i priorització, i que amb la liquidació del 2004 
es podria elaborar el pressupost del 2006 de forma més real, i afegeix que 
aquests compromisos no s’han complert, i que s’haurien de deixar aquests 
pressupostos sobre la taula i reunir-se amb l’oposició. Afegeix que no creu que es 
faci un pressupost d’inversions de cara al mes de setembre perquè els equips de 
govern no es posaran d’acord, i que ICV avui podria fer avui dues coses: la 
primera, anar-se’n del Ple, cosa que no faran perquè seria fugir de la seva part de 
responsabilitat com a oposició, o quedar-se per posar en evidència a l’equip de 
govern davant del poble de Cubelles. Seguidament, explica que fa onze anys que 
està a l’Ajuntament de Cubelles i que els pressupostos sempre s’han aprovat a 
meitat d’any, que aquest govern no ha sabut millorar els vicis d’abans, i demana al 
govern respecte a la legalitat i a la transparència en la gestió. Diu que aquests set 
milions d’euros per fer inversions ja podrien estar en aquest pressupost si el 
govern s’hagués posat d’acord, i recorda que el pacte de govern parla d´un Pla de 
mandat que no existeix; assenyala manca planificació i, per tant, diu que ICV ja no 
es creu els compromisos. Continua dient que s´han perdut tres anys en inversions 
i necessitats, que es va fent un canvi de cromos entre regidors, sense dedicar-hi 
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temps, ganes, il·lusió i treball; que quan es va aprovar la liquidació del 2004 es va 
dir que l’equip de govern havia posat al dia els comptes municipals, però cap dels 
grups va dir absolutament res del que ara s´està dient; que per això considera que 
el es diu avui arriba tard i malament. Diu que es va donar una xifra de romanent 
de tresoreria de cinc milions d’euros, que creu que baixarà perquè encara està 
pendent de fer-se una liquidació; continua exposant que no entén per què havent-
hi aquest romanent de tresoreria es vol fer un crèdit per les petites inversions de 
277.000€, considera que s´ha creat una bombolla econòmica que es sosté amb 
uns números gens fiables, perquè creu que la gran majoria dels regidors de 
govern no tenen els números sobre la taula. Seguidament, pregunta on és la 
inversió per fer el pont de la Mota, i explica que per a ICV el que més necessita el 
municipi de Cubelles són inversions d’infraestructures com un casal d’avis; un 
espai per joves on puguin desenvolupar les seves activitats; un Ajuntament 
funcional; un aparcament municipal per descongestionar el centre; la renovació de 
l’enllumenat públic de diferents sectors; una biblioteca; un espai per ubicar 
l’emissora municipal i la televisió comarcal; arranjament dels carrers i de les 
voreres...  
 
La Sra. Miquel continua exposant que no només no tenim inversions, sinó que 
tampoc no es veuen diners per millorar els serveis, i pregunta on van a parar els 
diners dels impostos; diu que des d´ICV es tem que van a satisfer interessos 
polítics disfressats de diferent manera quin resultat és la permanència a les 
poltrones; que Cubelles necessita persones amb imaginació, amb capacitat de 
cercar inversions sense afavoriments personals ni empresarials i amb una 
necessitat de dedicació quasi exclusiva. Pregunta per què pugen cada any els 
impostos si van bé les finances,  ja que l’evolució de l’increment dels impostos, del 
2004 al 2005 en el rebut de les escombraries és del 24%, i del 2005 al 2006 és 
del 4,3%, i diu esperar que pel 2006-2007 es congelin les ordenances, perquè no 
hi ha serveis, i perquè tenim un romanent tan important. Considera que dins del 
pressupost del 2006 ICV va trobar de seguida una mala gestió, i posa com 
exemple que la Regidoria d´Hisenda tingui una partida d’estudis de més de 
550.000€, quan serveis com Urbanisme i Obres i Serveis o Comunicació tenen 
uns 20.000€; que no és lògic que un recaptador cobri 425.000€, uns 72 milions de 
les antigues pessetes, quan podem anar a la Diputació i que ens ho facin 
gratuïtament. Per concloure, diu que Cubelles necessita un equip de persones 
capaces de governar, de gestionar, amb il·lusió, que planifiquin a curt, mig i llarg 
termini.  Explica que ICV anava a votar en contra, però que vistes les 
circumstàncies, exposa deu 10 raons per deixar els pressupostos sobre la taula: 
1) Perquè ni han sabut ni saben treballar en equip; 2) Perquè és incoherent que 
tenint una recaptació de més de 8 milions d’euros i un romanent de tresoreria de 
més de 5 milions d’euros s´utilitzi un crèdit de 277.000€ per inversions; 3) Perquè 
no es mereixen confiança; 4) Perquè manquen recursos de la resta 
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d’administracions; 5) Perquè és un pressupost en absolut real i gens participatiu. 
6) Perquè no s´han tingut en compte les necessitats del poble de Cubelles; 7) 
Perquè el govern fa quadrar els números cada vegada que vol, que ara es diu que 
és un problema de les liquidacions, d’un compromís que es va signar el 12/07/03. 
8) Diu que es faci liquidació del 2005 per veure el què queda i després poder fer el 
consens dels pressupostos del 2006; que no s´aprovin  provisionalment; 9) 
Perquè amb aquests pressupostos s´està enganyant als ciutadans i ciutadanes de 
Cubelles; i 10) Perquè el que es voti s´ha d’explicar als cubellencs i cubellenques 
que decideixen a les urnes. 
 
El Sr. Albet pren la paraula, i manifesta la seva sorpresa pel que està passant en 
aquest Ple que, diu, no és un Ple de lluïment, ni de parlar de si es fa o no el pont, 
o de parlar d’ordenances fiscals, ni de justificació d’un pacte..., sinó que s´hauria 
de debatre sobre els pressupostos, veure si responen a unes necessitats reals i 
saber quines són aquestes. Afegeix era un greu error que els anys anteriors es 
parlés d’un pressupost de transició; que mai no havia sentit a parlar d’un 
pressupost provisional, com s´ha dit avui, que el que la Llei sí  contempla són els 
pressupostos, que es poden modificar tantes vegades com es vulgui, sempre que 
responguin a la legalitat vigent. Seguidament, quant a la valoració d’aquests 
pressupostos, considera que no s’ha evolucionat; que una de les coses que s’ha 
estat reclamant sempre és el Pla de mandat, que no és més que una planificació 
a curt, mig i llarg termini, responent a unes necessitats reals del poble: continua 
dient que no es pot planificar a 6 ó 8 mesos d’unes eleccions, perquè això dóna a 
entendre que ara el govern s’ha adonat de que no s´ha fet res i que cal fer alguna 
cosa per salvar una mica el coll, i que això és greu. Segueix dient que justificar 
que la liquidació del 2005 es farà ara en un mes, quan aquests pressupostos 
s’aprovaran 8 mesos més tard és un clar exemple d’una mala gestió, perquè les 
coses no és fan quan s’acaba una legislatura sinó quan comença. Diu que malgrat 
el Reglament de Participació Ciutadana, els pressupostos no han estat 
participatius, ni per l´oposició ni tan sols pels regidors de govern; afegeix que el 
govern ha fet el ridícul al portar aquests pressupostos al Ple sense consens entre 
els seus membres. Continua exposant que un altre dels temes que li preocupa és 
que en uns pressupostos no es poden fer servir termes genèrics com “projectes”, 
“subvencions”... , noms abstractes que no responen a res,  i que si a la gent se li 
diu que aquestes inversions són per arreglar 10 carrers aquest any, i 10 més el 
proper, sabrà cap a on anem i quan li toca, i que això fa que siguin participatius. 
Manifesta la seva preocupació pel fet que no es fa cap inversió amb recursos 
propis de l’Ajuntament, sinó que es fan amb recursos donats i allà on no arriben, 
amb un préstec, ja que això vol dir que no hi han recursos propis per tirar 
endavant les inversions. Afegeix que si no es fa el pont és perquè no es vol, 
perquè des del punt de vista de l’economia sanejada que té aquest Ajuntament es 
pot anar a préstec, sense necessitat d´esperar la liquidació del 2005, que quan un 
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poble té una necessitat s’ha d’anar a préstec, però quan es tracta de fer unes 
instal·lacions esportives no, perquè es poden fer amb recursos propis gràcies a 
l’estalvi net, i pregunta perquè ara s´ha estat capaç de generar-lo.  
 
El Sr. Albet considera, quant la liquidació del 2005, que les coses fetes de presa 
es fan malament, i que el que li preocupa més és que en aquests mesos que 
queden fins les eleccions s´hagin de gastar aquests mil milions de pessetes per a 
què l´actual govern torni a guanyar les eleccions. Continua demanant planificació i 
un equilibri de reordenació, per tal que els impostos de tots vagin a parar a 
tothom,  prioritzant les coses que són realment de primer ordre, sense 
personalismes ja que, afegeix, si s’han fet escoles, instituts ... ha estat gràcies a 
tots. Afegeix que s´ha de programar amb els veïns, entitats i associacions, i que 
tothom pugui participar, i que això és el que fa que la gent s’estimi el poble. Per 
concloure, indica que estem a pocs mesos d’unes eleccions, que la gent del 
govern ha perdut el temps; que els pressupostos arriben tard, i que el que no es 
pot fer és ara solucionar una cosa a finals d’agost i al setembre una altra perquè 
almenys al final de la legislatura s´hagi fet alguna cosa. A continuació, demana 
més serietat i que les modificacions de pressupostos, a nivell d’inversions, siguin 
consensuades entre tots. Assenyala que CIU donaria suport a uns préstecs per 
inversions necessàries a curt termini sense cap tipus de problema, però manifesta 
el seu temor davant una possible despesa desordenada sense un pla de mandat  
perquè les coses s’han de fer programant. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que en l’elaboració del Pressupost han participat tots els 
regidors i que recull les necessitats exposades per totes les regidories. Continua 
dient que la gestió de la Diputació de Barcelona no és gratuïta, que la incorporació 
del romanent de tresoreria s’ha de fer un cop aprovat el pressupost i que 
l’Ajuntament envia cada any a la Sindicatura de Comptes les liquidacions, que dit 
organisme és el verdader jutge del comptes de l’Ajuntament i que fins ara no ha 
fet mai cap advertiment al respecte. Quant al Reglament de Participació 
Ciutadana, explica que hi hagut una al·legació i s’ha de resoldre i fer l’aprovació 
definitiva i que, per tant, encara no es pot aplicar. Diu que comprèn que de les 
diverses classificacions econòmiques, orgàniques, ... que figuren en la 
documentació surten veus que no defineixen les actuacions, però són unes veus 
que marca l’organisme competent. Quant a la possibilitat de demanar un crèdit 
extraordinari, assenyala que el Departament de Política Financera de la 
Generalitat, vistes les dades de les liquidacions d’altres anys, indica que s’han de 
fer les inversions en funció del romanent de tresoreria. 
 
La Sra. Miquel pregunta a l’Alcalde si s’ha assentat alguna vegada amb l’Agència 
Tributària de la Diputació de Barcelona per parlar del tema Recaptació, i 
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assenyala que el percentatge el cobren per altres qüestions, que durant aquesta 
legislatura li demostrarà, i que presentarà una moció. 
 
El Sr. Albet diu que si d’aquests romanents de tresoreria tan sols s’utilitzen la 
mínima quantitat necessària per cobrir unes necessitats extraordinàries, el vot de 
CiU seria d’abstenció; en cas contrari, si el que té l’Ajuntament ara, amb aquest 
romanent, és un xec en blanc per fer el que li doni la gana, sense tenir el sentit de 
responsabilitat d’inversions a llarg termini, aleshores, el vot de CiU serà en contra. 
 
El Sr. Alcalde explica que independentment del pont, que és a llarg termini, les 
inversions projectades són a curt termini per solucionar problemàtiques del 
municipi i conclou que la incorporació d’aquest romanent de tresoreria s’aprova 
pel Ple, per tant es pot parlar i les veuran.  
 
La Sra. Miquel demana que quedi sobre la taula aquest punt. 
 
Se sotmet a votació la proposta de deixar sobre la mesa aquest punt i no 
s’aprova amb el resultat següent: 5 vots a favor (2 d’ICV, 2 de CiU i 1 del PPC), 7 
vots en contra (2 d’ICb, 2 del PSC i 3 d’EC-FIC) i 1 abstenció d’ERC 
 
Se sotmet a votació el punt i s’aprova amb el resultat següent: 8 vots a favor (1 
d’ERC, 2 ICb, 2 del PSC i 3 d’EC-FIC), 3 vots en contra (2 d’ICV i 1 del PPC), i 2 
abstencions de CiU.  
 
 

3. DONAR COMPTE PEL SEU EXAMEN DE l’INFORME ECONÒMIC 
FINANCER (AUDITORIA) CORRESPONENT A L’EXERCICI 2002 

 
La Junta de Govern Local, de 9 de desembre de 2003, va adoptar, entre d’altres 
acords el de iniciar, al gener de 2004, el procediment per a portar a terme una 
Auditoria dels comptes de l’Ajuntament. 
 
El R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL, d’ara en endavant), preveu en 
l’article 213 el control intern de les entitats locals, en la seva triple accepció de 
funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia. 
 
La funció interventora es realitza sobre l’administració general de l’entitat local i 
els seus organismes autònoms. El control financer es durà a terme sobre les 
societats mercantils i les entitats públiques empresarials que depenguin d’una 
entitat local, mentre que és potestatiu fer-lo sobre l’administració general de la 
Corporació. 
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L’article 220 del TRLHL estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control 
financer: 
1. “El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte 

econòmic - financer dels serveis de les entitats locals…” 
2. “Dit control tindrà per objecte informar sobre l’adequada presentació de la 

informació econòmic- financera, del compliment de les normes i directrius que 
siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels 
objectius previstos.” 

3. “El control financer es farà per mitjà de procediment d’auditoria d’acord amb 
les normes d’auditoria del sector públic”. 

4. “Com a resultat del control efectuat s’haurà d’emetre informe escrit en el que 
es faci constar quantes observacions i conclusions es dedueixin de l’examen 
practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per 
l’òrgan auditat, seran tramesos al Ple per al seu examen”. 

 
D’acord amb l’art 92 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, són funcions públiques necessàries en totes les Corporacions 
Locals, quina responsabilitat administrativa està reservada a funcionaris de 
caràcter nacional:“… b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic - 
financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.” 
 
Per altra banda l’Art 222 del TRLHL disposa: “els funcionaris que tinguin al seu 
càrrec la funció interventora així com els que es designin per a portar a terme els 
controls financers i d’eficàcia, exerciran la seva funció amb plena independència i 
podran recollir tants antecedents com considerin necessaris, efectuar l’examen i 
comprovació dels llibres, comptes i documents que considerin precisos, verificar 
arqueigs i recomptes i sol·licitar de qui correspongui, quan la naturalesa de l’acte, 
document o exp. que hagi de ser intervingut ho requereixi, els informes tècnics i 
assessorament que estimin necessaris.” 
 
La Corporació, en escrit amb registre de sortida */*, sol·licita la prestació 
d’assistència tècnica per a la realització d’una auditoria, atesa l’acumulació de 
tasques de la intervenció municipal que no fan possible la seva realització per 
mitjans propis. 
 
En data 18/05/04 la Diputació de Barcelona, per resolució del Sr. President 
delegat de l’Àrea de Govern Local, va acordar l’autorització de l’assistència 
tècnica per a formular un estudi de la situació econòmic-financera de l’Ajuntament, 
tenint entrada la notificació en aquesta Corporació, en data */*/* (registre d’entrada 
*/*). 
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Per mitjà d’escrit amb registre de sortida */*, es va acusar recepció i es va 
demanar la concreció, amb l’Alcaldia, del calendari per a la realització dels 
treballs. 
 
La Diputació de Barcelona va encarregar els treballs a l’empresa Gabinet Tècnic 
d’Auditoria i Consultoria, SA, duent-se a terme l’informe econòmic financer relatiu 
a exercici 2002, estenent-se els treballs a l’exercici 2003 en quant a criteris 
comptables, suport documental d’operacions i procediments comptables. 
 
L’empresa va dur a terme, durant el segon trimestre de 2005, els treballs de 
camp, essent-li lliurada, previ requeriment a la Intervenció Municipal, que és la 
responsable del control intern de la Corporació, la major part de la documentació i 
informació, tant dels serveis econòmics com d’altres serveis, que van ser 
requerits. Així doncs, els responsables d’emetre l’informe van recollir tota la 
informació i antecedents que van considerar necessaris per tal de poder-lo 
elaborar i emetre la seva opinió en relació a la informació econòmic-financera de 
la Corporació relativa a 2002, estenent-ne els treballs, com s’ha dit, a l’exercici 
2003. 
 
Va ser lliurat un primer esborrany d’informe que va ser objecte d’informe per part 
de la intervenció municipal (núm. 10/06 de 10/03/06, que figura en aquest 
expedient). En dit informe l’empresa va efectuar tot un seguit d’apreciacions 
respecte a les dades econòmic - financeres i pressupostàries així com 
recomanacions, que van ser objecte de comentaris en l’informe de la interventora 
municipal, justificant-se, en el seu cas, el criteri aplicat. 
 
Així mateix, va ser requerida una informació addicional respecte la durada del 
contracte amb el recaptador, quin trasllat es va fer en data 25/05/06 (registre de 
sortida 2006/2012), realitzant l’esmena d’aquest apartat en l’informe definitiu.  
 
Per mitjà d’escrit de data */*/* (registre d’entrada */*), la Diputació de Barcelona 
lliura l’informe sobre el diagnòstic de la situació econòmic-financera de 
l’Ajuntament de Cubelles, en la que queden recollides les característiques 
econòmiques de l’Ajuntament, la metodologia de l’anàlisi econòmic-financera i les 
conclusions que se’n deriven.  

L'opinió de l'empresa és que la situació financera de la Corporació presenta un 
romanent de tresoreria positiu, recursos recurrents positius i ratio d’endeutament 
del 27,2% (respecte del 110%). Del fet que els recursos generats nets siguin 
positius és indicatiu de que l’Ajuntament disposa de marge per finançar: 

- El retorn de l’endeutament financer 
- Els projectes d’inversió municipals 
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- Millores en les prestacions de serveis als ciutadans, que es considerin adients. 
 
De tot el que, aquesta Alcaldia, en dóna compte al Ple de la Corporació.” 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest informe financer o auditoria respon a un 
compromís que al seu dia els grups del govern municipal van assolir; que la Junta 
de Govern Local va iniciar un procediment i es va demanar que la Diputació 
portés a terme  aquest treball financer, que es realitza a través de l’empresa que 
encomana la Diputació, el Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. Continua 
indicant que en data 12.6.2006 la Diputació fa entrega a l’Ajuntament d’aquest 
diagnòstic, que assenyala que la situació financera de l’Ajuntament presenta un 
romanent de tresoreria positiu, recursos recurrents positius i ràtio d’endeutament 
del  27,2 respecte el 110 per cent com  a màxim. Afegeix que del fet que els 
recursos generats nets siguin positius és indicatiu que l’Ajuntament disposa de 
marge per finançar, el retorn de l’endeutament financer, els projectes d’inversió 
municipals i millores en la prestació dels serveis als ciutadans que es considerin 
adients. Per altra banda, recalca que la Sindicatura de Comptes rep anualment, 
un cop hi ha la liquidació feta i aprovada, tots els números municipals i és ella la 
que fiscalitza en el fons els números de l’Ajuntament i posa en evidència si hi ha o 
n’hi ha.  
 
La Sra. Miquel comenta que en el pacte de govern es deia que farien una 
auditoria financera externa i que el que s´ha fet és un informe econòmic financer.  
Afegeix que la mateixa empresa que l´ha fet diu que els documents han estat 
facilitats pel propi recaptador i per la pròpia àrea d’intervenció i, per tant, diu que 
no entrarà en números; per últim, assenyala que no hi un balanç de situació. 
 
El Sr. Alcalde diu que els documents que s’han entregat són els que hi ha a 
l’Ajuntament, i que l’auditoria és externa perquè l’ha feta la Diputació.             
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 

 REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS 
 

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2006 

 
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 plantilla i 
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dels llocs del personal al servei de la Corporació s’ha d’aprovar anualment en la 
mateixa sessió en què s’aprova el Pressupost (art. 14.5 LMRFP). 
 
L’òrgan competent per aprovar anualment la plantilla és el Ple de la Corporació, 
en la mateixa sessió en què aprova el pressupost (art. 14.5 LMFP, Art. 90.1 
LRBRL i art. 283.1 TRLMRLC) (art. 126.1 TRRL) (art. 26 RPEL).  
 
La RLT és un instrument de caràcter obligatori en l’àmbit de les entitats locals, 
quina aprovació correspon al ple de la Corporació. 
L´Ajuntament pot elaborar la RLT a partir del contingut genèric i de mínims 
establerts en l’art. 16 LMRFP, aplicant supletòriament la normativa autonòmica i 
estatal. [art. 29 Decret-legislatiu 1/1997, Decret 328/1993, de 28-12-93 i Ordre3-2-
94] i estatal [Ordre 6-2-1989].  
 
Vista disposició transitòria segona del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel 
qual s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris/àries de l’Administració 
local, modificat pel Reial decret 158/1996, de 2 de febrer, autoritza els plens de 
les corporacions locals a aprovar "un catàleg de llocs".    
 
Vist l´informe de RRHH 15/06; 
 
Vist l’informe de la Secretària General de la Corporació núm. 22/06, de 20 de 
juliol; 
 
Vist l´informe de la Interventora Municipal núm. 30/06, de 20 de juliol; 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l´adopció dels següents  
 

ACORDS  
 

Primer.- Aprovar de la plantilla del personal de la Corporació per a l’any 2006.  
 
Segon.- Aprovar la Relació de llocs de Treball, la descripció dels llocs de treball i 
organigrama de llocs. 
 
Tercer.- 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 plantilla 
integra, de la relació de llocs de treball i del resum per capítols del pressupost 
municipal. 
 
Quart.- Trametre una còpia certificada de l’aprovació de la plantilla a 
l’Administració de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del 
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Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al departament de Recursos Humans.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica el contingut i procediment d´aprovació de la plantilla i la 
relació de llocs de treball, i que un cop aprovats, es procedirà a establir l’oferta 
pública d’ocupació per l’any 2006. 
 
La Sra, Miquel explica que ICV vorarà en contra per dues raons: perquè no s´ha 
negociat amb el Comitè Unificat de Cubelles, i perquè entenen que l´augment de 
plantilla de quinze persones porta quasi un 38 % del que és el conjunt del 
pressupost del 2006, que augmentarà més del 40%, i afegeix que és un problema 
que ara es pot assumir però dintre d’uns anys no sabran si es podrà assumir. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que només són 10 nous llocs, perquè cinc seran integrats 
mitjançant promoció interna: afegeix que la població cada vegada té més 
necessitats i, per tant, la plantilla s’ha d’anar adequant a dites necessitats. 
 
El Sr. Albet diu al darrera d’una plantilla hi hauria d’haver una programació i una 
petita auditoria o valoració de les necessitats, per tal de justificar l’increment de 15 
persones i per conèixer les mancances reals d’aquest Ajuntament. Seguidament, 
afegeix que la despesa que correspon a personal de l’any passat respecte a 
aquest any, hi ha 10 milions de pessetes de diferència, i considera una 
disfuncionalitat del pressupost aquest fet, ja que dubta que 15 o 10 persones 
puguin suposar un augment de 10 milions de pessetes. 
 
El Sr. Alcalde explica que això correspon als mesos proporcionals, i que no es 
recull l´any sencer 
 
El Sr. Albet comenta que troba a faltar la claredat per poder valorar realment això. 
 
Se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb el resultat següent: 8 vots 
a favor (1 d’ERC, 2 d’ICb, 2 del PSC i 3 d’EC-FIC), 2 vots en contra d’ICV i 3 
abstencions (2 de CiU i 1 del PPC).  
 
 

 REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2007 
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Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a 
proposta del municipis respectius; 
 
Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant 
l’any 2006, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller de Treball, dues 
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius municipis; 
 
Atès que el present acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del 
Reial Decret 2001/83 de 28 de juliol; 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2007 al municipi de 
Cubelles, següents: 
 

 Dia 30 de juliol – festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita) 

 Dia 16 d’agost – Festa Major 
 
Segon.- Notificar-ho a la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Promoció Econòmica. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió 
quan són les 21:20 hores.  
 


