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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE 23 D’AGOST 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 23 d’agost de 2006, a les 10:05 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. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Juana Navarrete Jiménez, regidora del PPC. 

 
Excusen la seva assistència el Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU, la Sra. Noemí 
Cuadra i Soriano, regidora de CIU, i la Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 

 
Actua com a Secretària la Sra. Trinidad Hernández Bordallo, Secretària General 
Accidental de la Corporació, en virtut de Decret 361/2006 de 28 de juliol. 
 
Assisteix també al Ple la Sra. Rosa Almirall i Domènech, Interventora Municipal. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 

1. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA 
SESSIÓ  
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Se sotmet a votació el caràcter urgent del present Ple i s’aprova per unanimitat 
dels membres assistents. 

 REGIDORIA D’HISENDA 
 

2. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2006 

 
El pressupost per a l’exercici 2006 va ser aprovat pel Ple de la Corporació 
celebrat en data 28/07/06, obrint-se un període d’exposició pública per 15 dies per 
mitjà de la publicació de l’anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona  
núm. 182 d’1/8/06, per tal que les persones interessades poguessin examinar-lo i 
presentar les reclamacions que estimessin oportunes. 
 
Vist allò que disposa l’article 170 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 
(TRLHL d’ara en endavant) i el RD 500/1990 i demés normativa concordant. 
 
Vista la reclamació presentada amb registre d’entrada número */*. 
 
Vistos els informes de la interventora municipal, núm. 37/06, i de la secretària 
acctal. de la Corporació, núm. 25/06. 
 
Atès que les reclamacions fonamentades en l´esmentat article han d´ésser 
desestimades, ja que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb el que preveu el 
TRLHL i recull els crèdits necessaris per afrontar el compliment de les obligacions 
que li siguin exigibles. 
 
Atès que, per tot l´exposat anteriorment, les reclamacions presentades no fan 
necessària la modificació quantitativa del pressupost inicialment aprovat. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar les reclamacions presentades durant el període d’exposició 
pública de l’expedient del pressupost per a l’exercici 2006 (amb registre d’entrada 
número */*). 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Corporació per 
l’exercici de 2006 amb el resum per capítols següent: 
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 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  
 

Tercer.- Disposar la publicació de l’Edicte en el BOP de la província de Barcelona 
corresponent a l’aprovació definitiva del Pressupost General i la remissió 
simultània de la còpia d’aquest a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 

El Sr. Alcalde explica que hi ha una al·legació presentada pel Sr. L. M. C. en 
qualitat de secretari general de la secció sindical de CC.OO. de la Corporació, no 
com a president del Comité d’Empresa. Comenta que cal resoldre aquesta 
al·legació a fi d’aprovar definitivament el Pressupost. Diu que en aquesta 
al·legació hi figuren 2 motius en contra del pressupost. El primer és l’amortització 
de places, que no es contempla per la llei com una de les causes que permeten 
presentar reclamacions contra el pressupost. Recorda que a la reunió de la 
paritària del 2 de maig de 2006, el punt 6 de l’ordre del dia, els membres del 
Comitè demanaven informació de les propostes presentades per CC.OO. en 
relació a la privatització de personal. Comenta que en l’acta d’aquesta sessió, es 
dóna compte de la previsió d’amortització de places, i que, si es tira endavant 
l’expedient de neteja viària, es demanarà l’informe preceptiu al Comitè. Per tant, 
considera desestimat aquest primer motiu. El segon motiu és relatiu a l’import de 
la partida del fons social. Manifesta que tampoc s’ajusta a les causes tipificades 
legalment per presentar al·legacions contra el pressupost, però vol aclarir que hi 
ha partida suficient per fer front a les despeses del fons social. Diu que la partida 
prevista per aquest any és de 25.000 €, mentre que al 2004 i 2005 era de 24.000 
€, i que d’acord amb les despeses històriques comptabilitzades des del 2004 fins 
avui, les despeses del fons socials no arriben al 50% de la quantitat 
pressupostada. A més, comenta que la bossa de vinculació en la que es troba 
inclosa aquesta partida tindria import suficient per atendre aquesta despesa. Per 
tant, atès que no hi ha cap motiu legal, que hi ha partida suficient i que el promig 
de despesa social fins ara és inferior al total, creu que s’ha de desestimar també 
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aquest segon motiu. Conclou dient que aquesta al·legació de CC.OO. no fa 
necessària la modificació del pressupost.                                                                                                            
 
La Sra. Navarrete diu que el posicionament del PPC és contrari a aquests 
pressupostos, i que aquestes al·legacions demostren el descontent general que hi 
ha. Comenta que és cert que no estan tipificades legalment però que haurien de 
servir al govern per a que reflexionés, ja que considera que estan actuant amb 
prepotència aprovant una cosa sobre la que ni tan sols ells estan d’acord. 
Demana un punt de reflexió i treballar conjuntament perquè insisteix que encara 
que aquestes al·legacions no estiguin tipificades són una manifestació del 
descontent general. 
 
El Sr. Coch manifesta que el vot d’ICV serà el mateix que al Ple, és a dir, contrari 
a l’aprovació del pressupost. En relació a les al·legacions presentades, comenta 
que cada vegada que s’ha fet un moviment de plantilla, ICV s’ha preguntat si el 
Comitè n’estava assabentat. Diu que si CC.OO. demana a ICV que s’afegeixi a la 
demanda que presentarà contra l’amortització de places, ho farà també com a 
part acusadora. Considera que el fet que CC.OO. hagi presentat aquestes 
al·legacions demostra que aquesta qüestió ja arribat al seu límit.  
 
El Sr. Alcalde vol que consti en acta el següent aclariment: “Aquesta al·legació no 
la fa el Comitè d’Empresa. Els membres del Comitè amb els que jo he parlat no 
en tenien coneixement, per tant, la fa el Sr. L. M. com a representant de CC.OO., 
no com a representant del Comitè.” 
 
El Sr. Coch vol que consti en acta el següent: “Com que CC.OO., a través de 
l’associació FSAP, també es fa seves les al·legacions que presenta el Comitè de 
Cubelles, el principi d’aquestes al·legacions ve del Comitè de Cubelles.” 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del 
PSC, 2 d’ICb i 1 d’ERC), 2 vots en contra (1 del Sr. Coch d’ICV i 1 del PPC) i cap 
abstenció. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió 
quan són les 10:25 hores.  
 
 


