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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 
D’OCTUBRE 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 16 d’octubre de 2006, a les 20:05 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. Pilar González i Escoda, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs, regidora del PSC, 
 
- 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, 
 
- Sr. Joan A. Rodríguez i Serra, regidor d’ERC, 
 
- 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 el Sr. Noel Casals i Ramon, Interventor Accidental, segons 

Decret de l’Alcaldia Núm. 419/2006, de data 20 de setembre de 2006.  
 
ORDRE DEL DIA 
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 ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

PLE DE DATA 17 DE JULIOL DE 2006 
 

El Sr. Alcalde comenta que a la pàgina 25, al punt catorzè punt dos, s’hauria de 
posar al començament de la moció, quedant redactat de la següent manera:  
 
“...14.2. MOCIÓ PER LA FI DE L’ASSETJAMENT AL POBLE PALESTI 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
La població civil palestina ...” 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple ordinari de data 17 de juliol de 2006 
i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 28 DE JULIOL DE 2006 
 

Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari de data 28 de juliol de 
2006 i s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE DATA 23 D’AGOST DE 
2006 

 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió del Ple extraordinari i urgent de data 23 
d’agost de 2006 i s’aprova per 10 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del PSC, 2 d’ICb, 1 
d’ERC, 1 del Sr. Coch d’ICV i 1 del PPC), cap vot en contra i 3 abstencions (2 de 
CIU i 1 de la Sra. Miquel d’ICV) per no estar presents a la sessió. 
 
4. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
4.1. El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda, per part de la 
Secretaria del Govern, Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, de la moció adoptada per aquest Ajuntament al passat Ple de 17 
de juliol  demanant el vot accessible per a les persones invidents. 
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4.2. El Sr. Alcalde dóna compte de l’acusament de rebuda, per part del 
Gabinet del President, Oficina de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, de l’escrit d’aquest Ajuntament relatiu a la moció que va adoptar al 
passat Ple de 17 de juliol demanant la fi de l’assetjament al poble palestí. 
 
4.3. El Sr. Alcalde dóna compte que, com a conseqüència del Pla de millora i 
qualitat de la policia local de Cubelles impulsat pel regidor de governació i 
participació ciutadana, des de l’1 d’octubre de 2006 el departament de la 
policia local de Cubelles es troba sota el comandament de *** 
 
4.4. El Sr. Alcalde explica les causes que han motivat el cessament de 
diversos membres de l’equip de govern, indicant que darrerament hi havia una 
total manca de confiança i unitat que impedia una governabilitat positiva a 
favor de la població. Destaca entre aquests motius els següents: l’intent de 
moció de censura contra l’Entesa per part dels grups d’ERC i PSC a l’abril-
maig de 2005; un escrit per part del grup del PSC a la revista “L’Ajuntament 
informa” de març-abril de 2006, convidant a l’Entesa a abandonar la política 
municipal i acusant-la d’especulació urbanística en la gestió municipal; unes 
declaracions del representant d’ERC a l’octubre de 2006, a les que es va 
adherir el grup del PSC, manifestant que l’Entesa hauria de marxar del govern; 
les manifestacions i acusacions al regidor d’Hisenda per la forma de tramitació 
dels pressupostos municipals en el seu ple d’aprovació; en moltes ocasions, 
manca de consens o votacions en contra en temes polítics, tant en la Junta de 
Govern local com en plenaris. Manifesta que davant de tots aquests fets contra 
el grup de l’Entesa per a que marxi del govern i davant d’aquesta 
ingovernabilitat i desconfiança, s’ha pres aquesta decisió, conscient de que el 
resultat és un govern en minoria o l’alternativa d’un altre govern municipal. 

 
El Ple en resta assabentat. 
 
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 430/2006, DE 6 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REVOCA I DEIXA SENSE EFECTE LES 
DELEGACIONS, GENERALS I ESPECÍFIQUES, A FAVOR DEL Sr. JOAN 
ANDREU RODRÍGUEZ SERRA RESPECTE DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ 
SOCIAL I SANITAT DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

 
Atès que el Ple reunit el dia 14 de juny de 2003 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
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Atès que mitjançant Decret núm. 232/2003 aquesta alcaldia va efectuar a favor 
del Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra una delegació general d’atribucions de 
gestió i resolució dels assumptes corresponents a la Regidoria d’Acció Social i 
Sanitat. 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 276/2003 aquesta Alcadia va efectuar una 
delegació específica a favor del Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra consistent en 
l’atribució de poder dictar resolucions administratives en els àmbits objecte de 
delegació, així com la possibilitat d’efectuar dintre del mateix àmbit, les 
contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi els 2.400 €. 
 
Atès que en l´esmentat Decret 276/2003 s´aprovava, també,  una especificació de 
les facultats delegades, dintre de la Regidoria d’Acció Social i Sanitat, segons 
Decret d´Alcaldia núm. 232/2003 
 
Vist allò que disposen els articles 21.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb els article 53.1.b i 
53.3 del  48.1 b) 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 demés legislació 
complementària, quant a les competències de l´Alcaldia per al govern i 
administració municipal, i la possibilitat de delegació de competències en regidors 
de la Corporació, o de la seva avocació, mitjançant Decret; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Revocar i deixar sense efecte la delegació general efectuada mitjançant 
decret de l´Alcaldia núm. 232/2003 a favor del Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 
respecte la Regidoria d’Acció Social i Sanitat de l´Ajuntament de Cubelles. 
 
Segon.- Revocar i deixar sense efecte la delegació específica de competències 
efectuada mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 276/2003 a favor del Sr. Joan 
Andreu Rodríguez i Serra com a regidor d’Acció Social i Sanitat de l´Ajuntament 
de Cubelles.  
 
Conseqüentment, revocar al Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra l’atribució de 
poder dictar resolucions administratives en els àmbits objecte de delegació, així 
com la possibilitat d’efectuar dintre del mateix àmbit les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els 2.400.- €. 
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Tercer.- La revocació de totes aquestes delegacions tindran efectes des del dia 
de la data, sense perjudici de la preceptiva publicació al BOP i en el Butlletí 
d’Informació Municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,. 
 
Quart.- Avocar a favor de l´Alcaldia les competències revocades. Aquesta 
avocació tindrà efectes des del dia de la data, sense perjudici de la preceptiva 
publicació al BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, i als caps dels diferents 
Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc 
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans 
esmentat. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 431/2006, DE 6 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES CESSA COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL EL REGIDOR SR. JOAN ANDREU RODRÍGUEZ SERRA 

 
Atès l’acord de Ple del dia 14 de juny de 2003 de nomenament de l’Alcaldia a 
favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 
Vist el Decret d´alcaldia núm. 277/03, de constitució de la Junta de Govern, amb 
designació dels regidors que l´integren; 
 
Atès que el Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra.va ésser nomenat com a membre 
de la Junta de Govern a través del Decret esmentat; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança 
amb l’article 48.1 b) 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 demés legislació 
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complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de 
Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.1 de la Llei 7/1985, article 
52.3 del Decret Legislatiu 2/2003, i  article 52 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, el nomenament i cessament dels membres de la Junta de Govern és 
competència d’aquesta Alcaldia, que haurà de realitzar-los mitjançant Decret;  
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 

HE RESOLT 
 
Primer.- Cessar com a membre de la Junta de Govern el regidor Sr. Joan Andreu 
Rodriguez i Serra. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució al  Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra.i als 
caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia de 
la firma de la Resolució per l’Alcaldia  
 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la propera sessió que es 
celebri, per donar compliment al que preveu l’article 46.1del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 432/2006, DE 6 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES CESSA COM A QUART TINENT D’ALCALDE 
EL SR. JOAN ANDREU RODRÍGUEZ SERRA 

 
Atès l’acord de Ple del dia 14 de juny de 2003 de nomenament de l’Alcaldia a 
favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 

Vist el Decret d´Alcaldia núm. 277/03, de constitució de la Junta de Govern, amb 
designació dels regidors que l´integren; 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 233/03, de nomenament de Tinents d´Alcalde a 
favor de determinats regidors membres de la Junta de Govern; 



  Exp. 1.2.1.1 16/06 
  Legislatura 2003-2007 
 

 7 

 

 
Atès el nomenament de la senyor Joan Andreu Rodríguez i Serra com a Quart 
Tinent d´Alcalde l´Ajuntament de Cubelles, a través del Decret d´Alcaldia núm. 
233/03, esmentat; 
 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 53.3 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  articles 46 a 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre, 
el nomenament dels tinents d´alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, que 
haurà de realitzar-los mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de govern; 
 
Atès que també es competència d´aquesta Alcaldia el lliure cessament dels 
Tinents d´Alcalde, mitjançant Decret; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 

 
HE RESOLT 

 
Primer.- Cessar com a Quart Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efecte 
del dia d’avui, al senyor Joan Andreu Rodríguez i Serra 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al senyor Joan Andreu Rodríguez i Serra. 
 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia de 
la firma de la Resolució per l’Alcaldia.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als caps dels diferents Serveis Municipals, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la següent 
sessió que es celebri, en compliment del que preveu l’article 46.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 433/2006, DE 6 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES NOMENA COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL EL REGIDOR SR. ANTONIO PEREGRINA ALBARRAL 
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Atès l’acord de Ple del dia 14 de juny de 2003 de nomenament de l’Alcaldia a 
favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança 
amb l’article 48.1 b) 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 demés legislació 
complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de 
Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants 
 
Vist el Decret d´alcaldia núm. 277/03, de constitució de la Junta de Govern, amb 
designació dels regidors que l´integren; 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 431/06, mitjançant el qual es revoca el nomenament 
del Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra com a membre de la Junta de Govern: 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.1 de la Llei 7/1985, article 
54.1 del Decret Legislatiu 2/2003, i  article 52 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, el nomenament i cessament dels membres de la Junta de Govern és 
competència d’aquesta Alcaldia, que haurà de realitzar-los mitjançant Decret;  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar com a membre de la Junta de Govern el regidor Sr. Antonio 
Peregrina i Albarral.    
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució al Sr. Antonio Peregrina i Albarral, i als 
caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia de 
la firma de la Resolució per l’Alcaldia  
 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la propera sessió que es 
celebri, per donar compliment al que preveu l’article 46.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
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El Ple en resta assabentat. 
 
9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 434/2006, DE 6 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES NOMENA QUART TINENT D’ALCALDE EL 
SR. ANTONIO PEREGRINA I ALBARRAL 

 
Atès l’acord de Ple del dia 14 de juny de 2003 de nomenament de l’Alcaldia a 
favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 

Vist el Decret d´Alcaldia núm. 233/03, de nomenament de Tinents d´Alcalde a 
favor de determinats regidors membres de la Junta de Govern; 

 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 432/06, mitjançant el qual es revoca el nomenament 
del Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra com a Quart Tinent d´Alcalde; 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm.  433/06, de nomenament del Sr. Antonio Peregrina i 
Albarral com a membre de la Junta de Govern; 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 53.3 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  articles 46 a 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre, 
el nomenament dels tinents d´alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, que 
haurà de realitzar-los mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de 
Govern; 
 
Atès que es considera necessari el nomenament d’un nou Quart Tinent d´Alcalde 
de l´Ajuntament de Cubelles; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 

 
HE RESOLT 

 
Primer.- Nomenar el Sr. Antonio Peregrina i Albarral Quart Tinent d’Alcalde 
d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui. 
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Segon.-  Comunicar aquest Decret al Sr. Antonio Peregrina i Albarral i als 
diferents caps de Departament, per al seu coneixement i efectes, 
 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia de 
la signatura d´aquesta Resolució per l’Alcaldia.  
 
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la següent 
sessió que es celebri, en compliment del que preveu l’article 46.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
10. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 439/2006, DE 10 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REVOCA I DEIXA SENSE EFECTE LES 
DELEGACIONS, GENERALS I ESPECÍFIQUES, EFECTUADES A FAVOR 
DE LA SRA. M. LLUÏSA ROMERO I TOMÁS RESPECTE DE LA REGIDORIA 
D’URBANISME, PLANEJAMENT I MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES 

 
Atès que el Ple reunit el dia 14 de juny de 2003 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 232/2003 aquesta Alcaldia va efectuar a favor de 
la Sra. Mª Lluisa Romero i Tomás una delegació general d’atribucions de gestió i 
resolució dels assumptes corresponents a la Regidoria d’Urbanisme, Planejament 
i Medi Ambient; 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 276/2003 aquesta Alcaldia va efectuar una 
delegació específica a favor de la Sra. Mª Lluisa Romero i Tomás   consistent en 
l’atribució de poder dictar resolucions administratives en els àmbits objecte de 
delegació, així com la possibilitat d’efectuar dintre del mateix àmbit, les 
contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi els 2.400 €. 
 
Atès que en l´esmentat Decret 276/2003 s´aprovava, també, una especificació de 
les facultats delegades, dintre de la Regidoria d¨Urbanisme, Planejament i Medi 
Ambient,  segons Decret d´Alcaldia núm. 232/2003 
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Atès que mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 473/2005 es van delegar a favor de 
la Sra. Mª Lluisa Romero i Tomás la potestat sancionadora en matèria de 
disciplina urbanística en infraccions lleus. 
 
Vist allò que disposen els articles 21.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb els article 53.1.b i 
53.3 del  48.1 b) 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 demés legislació 
complementària, quant a les competències de l´Alcaldia per al govern i 
administració municipal, i la possibilitat de delegació de competències en regidors 
de la Corporació, o de la seva avocació, mitjançant Decret; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Revocar i deixar sense efecte la delegació general efectuada mitjançant 
decret de l´Alcaldia núm. 232/2003 a favor de la Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás, 
respecte la Regidoria d’Urbanisme, Planejament i Medi Ambient de l´Ajuntament 
de Cubelles. 
 
Segon.- Revocar i deixar sense efecte la delegació específica de competències 
efectuada mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 276/2003 a favor de la Sra. Mª 
Lluïsa Romero i Tomás, com a regidora d’Urbanisme, Planejament i Medi Ambient 
de l´Ajuntament de Cubelles. 
 
Conseqüentment, revocar a la Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás, l’atribució de poder 
dictar resolucions administratives en els àmbits objecte de delegació, així com la 
possibilitat d’efectuar dintre del mateix àmbit les contractacions i concessions de 
tot tipus quan el seu import no superi els 2.400.- €. 
 
Tercer.- Revocar i deixar sense efecte la delegació específica efectuada a favor 
de la Sra. Mª Lluïsa Romero Tomás efectuada mitjançant Decret de l´Alcaldia 
núm. 473/2005, consistent en la potestat sancionadora en matèria de disciplina 
urbanística en infraccions lleus. 
 
Quart.- La revocació de totes aquestes delegacions tindran efectes immediats, 
des del moment de la signatura de la present resolució, sense perjudici de la 
preceptiva publicació al BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal, de conformitat 
amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
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jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 
 
Cinquè.- Avocar a favor de l´Alcaldia les competències revocades. Aquesta 
avocació tindrà efectes immediats, des del moment de la signatura de la present 
resolució, sense perjudici de la preceptiva publicació al BOP i en el Butlletí 
d’Informació Municipal. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, i als caps dels diferents 
Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc 
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans 
esmentat. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
11. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 440/2006, DE 10 

D’OCTUBRE, PEL QUE ES CESSA LA REGIDORA M. LLUÏSA ROMERO I 
TOMÁS COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Atès l’acord de Ple del dia 14 de juny de 2003 de nomenament de l’Alcaldia a 
favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 277/03, de constitució de la Junta de Govern, amb 
designació dels regidors que l´integren; 
 
Atès que la Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs va ésser nomenada com a membre de 
la Junta de Govern a través del Decret esmentat; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança 
amb l’article 48.1 b) 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 demés legislació 
complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de 
Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants. 
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Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.1 de la Llei 7/1985, article 
52.3 del Decret Legislatiu 2/2003, i  article 52 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, el nomenament i cessament dels membres de la Junta de Govern és 
competència d’aquesta Alcaldia, que haurà de realitzar-los mitjançant Decret;  
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Cessar amb efectes immediats, des del moment de la signatura de la 
present resolució, la regidora Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs com a membre de la 
Junta de Govern. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs i als 
caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar dita resolució en el BOP, sens perjudici de l´efectivitat immediata 
de la resolució des de la signatura de la mateixa. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la propera sessió que es 
celebri, per donar compliment al que preveu l’article 46.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
12. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 441/2006, DE 10 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES CESSA COM A SEGONA TINENT D’ALCALDE 
D’AQUEST AJUNTAMENT LA SRA. M. LLUÏSA ROMERO I TOMÀS 

 
Atès l’acord de Ple del dia 14 de juny de 2003 de nomenament de l’Alcaldia a 
favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 

Vist el Decret d´alcaldia núm. 277/03, de constitució de la Junta de Govern, amb 
designació dels regidors que l´integren; 

 

Vist el Decret d´Alcaldia núm. 233/03, de nomenament de Tinents d´Alcalde a 
favor de determinats regidors membres de la Junta de Govern; 



  Exp. 1.2.1.1 16/06 
  Legislatura 2003-2007 
 

 14 

 

 
Atès el nomenament de la senyora Mª Lluïsa Romero i Tomás com a Segona 
Tinent d´Alcalde l´Ajuntament de Cubelles, a través del Decret d´Alcaldia núm, 
233/03, esmentat; 
 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 53.3 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  articles 46 a 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre, 
el nomenament dels tinents d´alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, que 
haurà de realitzar-los mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de govern; 
 
Atès que també es competència d´aquesta Alcaldia el lliure cessament dels 
Tinents d´Alcalde, mitjançant Decret; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 

 
HE RESOLT 

 
Primer.- Cessar com a Segona Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efecte 
immediat, des del moment de la signatura de la present resolució, a la senyora Mª 
Lluïsa Romero i Tomás 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret a la senyora Mª Lluïsa Romero i Tomás 
 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, sens perjudici de la seva efectivitat immediata 
des del moment de la signatura de la present resolució. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als caps dels diferents Serveis Municipals, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la següent 
sessió que es celebri, en compliment del que preveu l’article 46.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
  
13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 442/2006, DE 10 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REVOCA I DEIXA SENSE EFECTE LES 
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DELEGACIONS, GENERALS I ESPECÍFIQUES, EFECTUADES A FAVOR 
DEL SR. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ROBLES RESPECTE DE LA REGIDORIA 
D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

 
Atès que el Ple reunit el dia 14 de juny de 2003 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 232/2003 aquesta alcaldia va efectuar a favor 
del Sr. Miguel Ángel López i Robles una delegació general d’atribucions de gestió 
i resolució dels assumptes corresponents a la Regidoria d’Esports. 
 
Atès que mitjançant Decret núm. 276/2003 aquesta Alcadia va efectuar una 
delegació específica a favor del Sr. Miguel Ángel López i Robles consistent en 
l’atribució de poder dictar resolucions administratives en els àmbits objecte de 
delegació, així com la possibilitat d’efectuar dintre del mateix àmbit, les 
contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi els 2.400 €. 
 
Atès que en l´esmentat Decret 276/2003 s´aprovava, també,  una especificació de 
les facultats delegades, dintre de la Regidoria d´Esports, segons Decret d´Alcaldia 
núm. 232/2003 
 
Vist allò que disposen els articles 21.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb els article 53.1.b i 
53.3 del  48.1 b) 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 demés legislació 
complementària, quant a les competències de l´Alcaldia per al govern i 
administració municipal, i la possibilitat de delegació de competències en regidors 
de la Corporació, o de la seva avocació, mitjançant Decret; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Revocar i deixar sense efecte la delegació general efectuada mitjançant 
decret de l´Alcaldia núm. 232/2003 a favor del Sr. Miguel Ángel López i Robles, 
respecte la Regidoria d’Esports de l´Ajuntament de Cubelles. 
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Segon.- Revocar i deixar sense efecte la delegació específica de competències 
efectuada mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 276/2003 a favor del Sr. Miguel 
Ángel López i Robles com a regidor d’Esports de l´Ajuntament de Cubelles.  
 
Conseqüentment, revocar al Sr. Miguel Ángel López i Robles l’atribució de poder 
dictar resolucions administratives en els àmbits objecte de delegació, així com la 
possibilitat d’efectuar dintre del mateix àmbit les contractacions i concessions de 
tot tipus quan el seu import no superi els 2.400.- €. 
 
Tercer.- La revocació de totes aquestes delegacions tindran efectes immediats, 
des de la signatura de la present resolució, sense perjudici de la preceptiva 
publicació al BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal, de conformitat amb el que 
disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,. 
 
Quart.- Avocar a favor de l´Alcaldia les competències revocades, amb efectes 
immediats, des de la signatura de la present resolució, sense perjudici de la 
preceptiva publicació al BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, i als caps dels diferents 
Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc 
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans 
esmentat. 

 
El Ple en resta assabentat. 

 
14. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 443/2006, DE 10 

D’OCTUBRE, PEL QUAL ES NOMENA LA SRA. PILAR GONZÁLEZ 
ESCODA SEGONA TINENT D’ALCALDE, DEIXANT SENSE EFECTE EL 
SEU NOMENAMENT COM A TERCERA TINENT D’ALCALDE, I ES 
NOMENA EL SR. ANTONIO PEREGRINA I ALBARRAL, TERCER TINENT 
D’ALCALDE, DEIXANT SENSE EFECTE EL DECRET 434/2006, DE 6 
D’OCTUBRE    

 
Atès l’acord de Ple del dia 14 de juny de 2003 de nomenament de l’Alcaldia a 
favor del Sr. Josep Marcillas i Massuet de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General; 
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Vist el Decret d´Alcaldia núm. 233/03, de nomenament de Tinents d´Alcalde a 
favor de determinats regidors membres de la Junta de Govern; 

 
Vist el Decret núm. 434/06, de 6 d’octubre, segons el qual es nomena el Sr. 
Antonio Peregrina Quart tinent d’alcalde; 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 441/2006, de 10 d’octubre segons el qual es 
cessa la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs com a Segona tinent d’alcalde; 
 
Atès que, arrel d´aquest cessament, és necessari el nomenament d’un nou Segon 
tinent d´alcalde de l´Ajuntament de Cubelles i, com a conseqüència, la redefinició 
de la resta de Tinències d´Alcaldia; 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 53.3 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  articles 46 a 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre, 
el nomenament dels tinents d´alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, que 
haurà de realitzar-los mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de 
Govern; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada, 

 
HE RESOLT 

 
Primer.- Nomenar la Sra. Pilar González i Escoda Segona Tinent d’Alcalde 
d’aquest Ajuntament, amb efectes immediats, des del moment de la signatura de 
la present resolució. Conseqüentment, deixar sense efecte el nomenament de la 
Sra. Pilar González i Escoda com a Tercera Tinent d´Alcalde, 
 
Segon.- Nomenar el Sr. Antonio Peregrina i Albarral Tercer tinent d’alcalde, 
d’aquest Ajuntament, amb efectes immediats, des del moment de la signatura de 
la present resolució. Conseqüentment, deixar sense efecte el nomenament del Sr. 
Antonio Peregrina i Albarral com a Quart Tinent d´Alcalde, 
 
Tercer.- Comunicar aquest Decret a la Sra. Pilar González i Escoda i al Sr. 
Antonio Peregrina i Albarral i als diferents caps de Departament, per al seu 
coneixement i efectes, 
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Quart.- Publicar-ho en el BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del 
moment de la signatura d´ aquesta Resolució per l’Alcaldia.  
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la següent 
sessió que es celebri, en compliment del que preveu l’article 46.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESPECIFICACIÓ DE L’ENS CESSIONARI 

EN  L’ACORD ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE MAIG DE 2006 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA DE BÉ DE DOMINI PÚBLIC A BÉ DE NATURALESA 
PATRIMONIAL I DE L’EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA DEL DOMINI 
DEL MATEIX BÉ AL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA DE CUBELLES (CAP) AL CARRER SEBASTIÀ PUIG, 1-9 
 

Segons consta a l’acta, aprovada amb esmena el 19 de juny de 2006, el Ple de 
l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària el 15 de maig de 2006, va 
aprovar l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de bé de domini públic a 
bé de naturalesa patrimonial  i de l’expedient de cessió gratuïta del domini del 
mateix bé al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la 
construcció del nou Centre d’Atenció Primària de Cubelles (CAP) al carrer 
Sebastià Puig, 1-9; 
 
Posteriorment, l’Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut 
comunica a l’Ajuntament que es fa necessària l’especificació de l’ens cessionari: 
Servei Català de la Salut i no el Departament de Salut, atès que és qui té les 
competències patrimonials en l’àmbit sanitari,  
 
D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,   
es proposa al Ple l’adopció del següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Especificar al text de l’acord, adoptat pel Ple en sessió ordinària de 15 de 
maig de 2006 d’aprovació de l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de 
bé de domini públic a bé de naturalesa patrimonial i de l’expedient de cessió 
gratuïta del domini del mateix bé al Departament de Salut de la Generalitat de 
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Catalunya per a la construcció del nou Centre d’Atenció Primària de Cubelles 
(CAP) al carrer Sebastià Puig, 1-9, que l’ens cessionari és el Servei Català de la 
Salut. 
 
Segon.- Conseqüentment, procedir a la modificació del text de l´acord plenari de 
data 15 de maig de 2006, en el sentit que on diu: “Departament de Salut”, digui 
“Servei català de la Salut”. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
disposa l’article 49.3) del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Divisió de Patrimoni i Gestió Econòmica de les 
Inversions del Servei Català de la Salut i comunicar-ho a la Regidoria de Sanitat, 
als Serveis Tècnics Municipals i als Serveis Generals de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta. 
 
El Sr. Coch vol deixar constància que ICV seguirà la mateixa postura que la que 
va manifestar al Ple en el que es va aprovar el canvi de qualificació jurídica del bé. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (3 d’EC-FIC, 2 del 
PSC, 2 d’ICb, 1 d’ERC, 2 de CIU i 1 del PPC), cap vot en contra i 2 abstencions (2 
d’ICV). 

 

 REGIDORIA D’HISENDA 
  

16. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE    
L’EXERCICI 2005 

 
En compliment d’allò disposat en l’article 193.4 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, aquesta Alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de 2005, per decret núm 421/06, de 22 de setembre de 2006, que a 
continuació es transcriu:  

 
D’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost s’han practicat les pertinents 
operacions de liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2005, de 
conformitat amb allò que disposa l’art.191ss 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); arts. 89 a 105 del R.D 500/1990, de 20 d’abril, i l’Ordre de 17 de 
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juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual s’aprova la Instrucció 
de Comptabilitat per a l’Administració Local. 
 
D’altra banda, d’acord amb el referit art. 191, així com allò que disposa l’art.103 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït drets de dubtós cobrament 
als efectes de qualificar el Romanent de Tresoreria, la qual cosa no implica la 
seva anul·lació ni produeix baixa en comptes. 
 
Per tot això, vist l’Informe de la Intervenció Municipal respecte a la liquidació de 
l’exercici pressupostari de 2005, així com l’annex Informe de tancament, adopto la 
següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de 2005, essent el 
resultat pressupostari ajustat de 2.013.103,93 € i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 6.071.572,20 €, d’acord amb els estats següents: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  

DRETS RECONEGUTS NETS  12.723.732,7
1 

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 10.549.405,5
0 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  2.174.327,21 
DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT 682.329,53 
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT 521.106,25 
DESPESES FINANÇADES AMB ROM. LÍQUID DE TRESORERIA 0,00 
RESULTAT D'OPERACIONS COMERCIALS 0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT 2.013.103,93 

 
 

ROMANENT DE TRESORERIA   

1 (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL D'EXERCICI  1.498.789,85 

De Pressupostos d'Ingressos. Exercici Corrent 1.094.973,06  

De Pressuptos d'Ingressos. Pressupostos Tancats 2.245.226,06  

D'Operacions Comercials 0,00  

De Recursos d'Altres Ens Públics 60.112,84  

D'Altres Operacions no Pressupostaries 108.567,36  

Menys = Saldos de Dubtos Cobrament 1.646.426,34  

Menys = Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 363.663,13  

2 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL D'EXERCICI  3.127.068,38 

De Pressupostos de Despeses. Exercici corrent 1.615.050,69  

De Pressupostos de Despeses. Pressupostos tancats 214.962,92  
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De Pressupostos d'Ingressos 45.787,17  

D'Operacions Comercials 0,00  

De Recursos d'Altres Ens Públics 239.921,36  

D'Altres Operacions no Pressupostaries 1.013.147,81  

Menys = Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.801,57  

3 (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FINAL D' EXERCICI  9.975.884,70 

4 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 

 2.276.033,97 

5 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1 - 2 + 3 - 4)  6.071.572,20 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 8.347.606,17 8.347.606,17 

 
Segon.- Aprovar l’estat d’ingressos i despeses de pressupostos tancats. 
 
Tercer.- Considerar com de dubtós cobrament l’import de 1.646.426,34 €, la 
qual cosa no implica la seva anul·lació ni produeix baixa en comptes i aprovar 
els criteris i ajustos recollits en l’informe de tancament de la intervenció 
municipal. 
 
Quart.- Donar compte de la liquidació al plenari municipal, de conformitat amb 
l’art 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
 
Cinquè.- Trametre còpia de l’esmentada liquidació a l’Administració de l’Estat i a 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art 193.5 de l’esmentat TRLHL. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 

 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 

17. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 

De conformitat amb allò que disposa l’article 291 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, es dóna compte al Ple de l’adopció dels següents acords de les 
resolucions núm. 126/2006, 124/2006, 129/2006, 128/2006, 127/2006, 130/2006 i 
del Decret núm. 387/2006 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 

18.  ALTRES TEMES 
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No n’hi ha. 
 

19. MOCIONS 
 

19.1. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ERC PER TAL DE 
DELEGAR LA RECAPTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon. 
 
La complexitat que la realització d’aquestes tasques comporta, i també, la seva 
rellevància dins del més ample àmbit de la Hisenda Local, aconsella en el moment 
present, la utilització de fórmules que permetin una eficaç i adequada execució i 
exercici de les potestats de gestió i recaptació esmentades, dins dels sistemes 
que per a aquest fi preveu la normativa local aplicable. 
 
Tenint en compte d’interès que representa per a aquesta Corporació la gestió i la 
realització adequada de les funcions atribuïdes, i considerant, conforme a dret, 
procedir a la delegació d’aquestes a l’empara del que es preveu als articles 7.1 i 
8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i article 6.2b del Reglament de Recaptació 
aprovat per R.D. 1684/90 de 20 de desembre, es proposa al ple de la Corporació 
de l’Ajuntament de Cubelles l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 
7.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i a tots els grups polítics representats en el Consistori de 
l’Ajuntament de Cubelles. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que per ERC el tema de la recaptació municipal 
comença a la Comissió Informativa del 13 de setembre de 2006 quan es presenta 
una proposta pel regidor d’Hisenda de modificació del contracte vigent de 
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recaptació, respecte la qual diu que ERC no en tenia coneixement, i que per això 
van votar en contra de la seva inclusió en l’odre del dia del Ple, juntament amb el 
PSC, ICb i ICV, mentre que els grups d’EC-FIC i CIU hi van votar a favor. Explica 
que el dia següent els grups d´ICb, PSC i ERC van presentar per escrit una 
instància demanant una reunió amb el regidor d’Hisenda per parlar d’aquest tema 
abans del Ple, i que el dia 15 de setembre en tornen a presentar una altra 
demanant la documentació de l’expedient. Continua manifestant que, com a 
resposta, se’ls fa arribar el 20 de setembre un decret d’Alcaldia denegant-los 
l’accés a l’expedient; que el 26 de setembre demanen per escrit el contracte 
actual i l’expedient complert i només se’ls dóna el contracte, però que 
aconsegueixen la resta de la documentació. Diu que el 4 d’octubre ICb, PSC i 
ERC presenten una moció per delegar la recaptació a la Diputació de Barcelona, 
com va fer l´Ajuntament de Rubí, i que en data 6 d’octubre ell rep tres decrets 
d’Alcaldia de cessament.   
 
El Sr. Rodríguez continua indicant que no tenen informació de la gestió de 
l’empresa privada que porta el servei, que creien que estava supervisada per 
l’Alcalde, i que la proposta d’atribuir el servei a la Diputació de Barcelona es basa 
en tres raons: que aquesta és un ens supramunicipal públic que, per tant, 
garanteix que tota la informació serà pública; que la seva gestió és més 
econòmica que la del Sr. Molina, que segons el pressupost costa 425.000 €; i que 
al ser un ens supramunicipal disposa dels mitjans legals, tècnics i professionals 
per a que tothom pagui de la mateixa manera i amb la mateixa temporalitat, ja que 
pot fer efectiu el cobrament sobre propietats que no es trobin dintre del municipi 
de Cubelles. 
 
La Sra. Romero manifesta estar totalment d’acord amb les explicacions d’ERC, i 
matisa que a ella els decrets de cessament li van arribar el 10 d’octubre. Comenta 
que si tot el que ha explicat el Sr. Marcillas feia que no hi hagués confiança ni 
governabilitat, les destitucions les hauria hagut de fer abans. Seguidament, 
explica que es va fer un pacte de govern entre quatre grups polítics perquè volien 
una gestió de la recaptació, i posar en ordre les liquidacions municipals, que era 
responsabilitat del regidor d’Hisenda. Manifesta que la Diputació és una empresa 
supramunicipal per donar suport als Ajuntaments i per gestionar els recursos de 
tots els ciutadans amb claredat i eficàcia, i posa com exemple un informe de 
l´Interventor accidental relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament al conveni entre 
l’Organisme Autònom de la Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies, del qual cita el següent: “... el que informa planteja les 
dificultats per poder donar compliment a les obligacions assenyalades amb els 
antecedents de la situació actual sobretot pel que fa al capital humà i 
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infraestructures...”, indicant que aquest és un servei que la Diputació fa sense cap 
tipus de cost pels Ajuntaments.  
 
A continuació, la Sra. Romero expressa que el que no entenen és que es presenti 
una proposta sense comptar ni tan sols amb l’equip de govern per ampliar el 
contracte del Sr. Molina fins el 2018, que s’ha anat prorrogant des de 1982 sense 
fer concurs i amb una clàusula d’indemnització que li sembla feta per cobrir les 
esquenes a algú, i creu que això no és el que convé als vilatans de Cubelles. Pel 
que fa al preu del servei, diu que es parla d’un 4% en voluntària, mentre que la 
Diputació cobra un 1,75%, i que a la liquidació de 2005, calculant que el Sr. 
Molina hagués cobrat el 80% de la recaptació en voluntària, tindríem quaranta-
cinc milions de pessetes més a les arques municipals si ho hagués fet la 
Diputació. Diu que si es continua així, fins el 2018, hi hauria una diferència de més 
de mil milions de pessetes. Per concloure, assenyala el PSC té l’obligació d’exigir 
claredat i eficàcia en els comptes i en la gestió municipal, perquè així es tindran 
els recursos necessaris per donar serveis als vilatans de Cubelles. 
 
La Sra. Navarrete manifesta que té una sèrie de dubtes perquè li manca 
informació, ja que només té l’informe de Secretaria, on consta un contracte 
aprovat al 1998, no al 1982, i on diu que estarà vigent fins el 31 de desembre de 
2009, i demana que si alguns regidors tenen informació addicional li facin arribar. 
Seguidament, vol saber quin seria el cost si la recaptació la portés la Diputació, i 
pregunta si s’ha calculat la possible indemnització al Sr. Molina si s’arriba a 
anul·lar el contracte vigent. 
 
La Sra. González manifesta un dels eixos bàsics del programa electoral d’ICb en 
l’àrea d’Hisenda era i és saber l’estat real dels comptes municipals i el tancament 
de les liquidacions dels darrers quatre anys; l’auditoria i l’optimització de la 
recaptació municipal, i que això es va reflectir al pacte de govern i va ser una de 
les condicions per signar-lo. Considera una llàstima que la crisi de govern 
provocada per aquesta moció hagi acabat amb el seu trencament, i hagi posat de 
manifest, d´una banda, la manca de capacitat de diàleg per tirar endavant el pacte 
de govern i, d´altra,  la manca d’hàbits democràtics. Diu que ICb, al llarg d’aquesta 
legislatura i malgrat la dificultat d’un pacte quatripartit, ha buscat el màxim 
consens per aconseguir la màxima governabilitat. Comenta que la presentació de 
la proposta d’ampliació del contracte pel Sr. Alcalde sense informació prèvia al 
govern i amb caràcter d’urgència demostra el menyspreu i la manca de respecte 
cap a la resta dels socis de govern, provocant la presentació d’aquesta moció. 
Lamenta la manca de capacitat de diàleg i manifesta que ICb s’ha esforçat 
sempre per aconseguir el màxim consens. Creu que s’ha actuat al marge d’ICb i 
vol deixar clar que no han creat aquesta situació ni els satisfà. Seguidament, diu 
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donar per entès que s’ha trencat el pacte de govern i que el grup d’ICb ha obert 
un debat intern per decidir quina serà la seva posició d’aquí en endavant.  
 
La Sra. González continua manifestant que donaran suport a la moció per 
coherència amb el seu programa electoral, perquè així ho ha decidit l’assemblea 
d’ICb, perquè els ciutadans s’asseguren així l’objectivitat i la neutralitat i, perquè el 
procés recaptatori exigeix el màxim rigor i especial eficàcia. Finalment, diu que  
troben a faltar en la moció un calendari d’actuacions i una valoració a fi que el 
traspàs de competències sigui el menys traumàtic possible. 
 
La Sra. Miquel considera que els orígens del problema de la recaptació municipal 
es remunten onze anys enrere; que la primera vegada que es va parlar d’aquest 
tema va ser durant la legislatura 1995-1999 amb l’Alcalde Joan Vidal de l’EC-FIC i 
amb el mateix regidor d’Hisenda, Sr. Marcillas, i que aquella vegada, igual que 
ara, aquest problema es plantejava set mesos abans d’unes eleccions locals. 
Comenta que el contracte inicial és de data 15 de maig de 1982, que es va 
ampliar al 1983 i al 1985 per un termini de 10 anys, fins el 1995 i que al 1988 
s’acordà modificar el termini ampliant-lo per 18 anys fins el 31 de desembre de 
2006. Explica que en aquell moment l’Alcalde els va denegar l’accés a la 
informació de l’expedient, i que en aquell Ple es va aprovar el contracte 
administratiu vigent, quina clàusula onzena diu que tindrà una vigència fins el 31 
de desembre de 2009. Manifesta que ICV va votar en contra, i que l’EC-FIC va 
trobar el suport de CIU, encapçalat pel Sr. Albet, quan l’Entesa estava governant 
amb el PPC, que s´hi va abstenir. Seguidament, diu que des del 1986 la legislació 
prohibeix expressament la delegació de tasques que impliquin l’exercici 
d’autoritat, i que l’Entesa, amb l´abstenció del PPC, per acord de la Comissió de 
Govern, van encarregar a la funcionària responsable de la tresoreria municipal la 
direcció dels serveis de recaptació municipal, així com l’exercici de tots els actes 
administratius que impliquessin exercici d’autoritat, en comptes d´admetre la 
nul·litat manifesta del contracte. Explica que aquest servei costa al poble un 5,5% 
del que es recapta, segons el pressupost de 2006, uns 425.000€, més el personal 
adscrit al servei, mentre que amb la Diputació seria d’un 2%. Continua explicant 
que la segona vegada que es parla de la recaptació és en el Ple de 18 de 
desembre de 2000, durant la legislatura 1999-2003, sent Alcalde el Sr. Albet i 
regidor d’Hisenda el Sr. Marcillas, on s´aprova la modificació d’aquest contracte.  
 
Seguidament, la Sra. Miquel diu que al programa electoral d´ICV des del 95 fins el 
2003 es demana el traspàs d’aquest servei a la Diputació, però que després de la 
moció de censura contra ICV, a CIU i a l’EC-FIC no els va interessar tirar-ho 
endavant. Finalment, comenta que aquesta és la tercera vegada que es tracta 
aquest punt, quina conseqüència ha estat el trencament del pacte de govern, i 
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afegeix que qui ha de marxar del govern és l’Alcalde perquè és qui repeteix a 
totes les legislatures i perquè només s´ha fet un estudi econòmic financer d´un 
any, no una auditoria, i que la informació en la que es va basar aquest estudi la va 
proporcionar el propi recaptador municipal, no l’Ajuntament. A continuació, reitera 
que  se’ls ha amagat informació i finalitza dient que hi ha tres raons per delegar la 
recaptació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:  
perquè és possible i legal aquesta delegació, i només cal aprovar aquesta moció; 
perquè hi hauria una millora en els ingressos de la recaptació en benefici del 
poble de Cubelles, i perquè la Diputació treballarà amb el sistema de gestió de 
qualitat i amb programes i equips informàtics moderns; i perquè es podran fer més 
inversions i donar més serveis als ciutadans i ciutadanes. Per tots aquests motius, 
explica que ICV votarà a favor de la moció i demana que tots els grups polítics 
facin el mateix. 
 
El Sr. Albet demana al Sr. Marcillas que li aclareixi els percentatges que cobra el 
Sr. M. i la Diputació. 
 
El Sr. Alcalde diu que el contracte del Sr. Molina es paga en funció d’una escala, 
segons la recaptació, i que desconeix com ho fa la Diputació. 
 
El Sr. Albet explica que a la Sra. Miquel se li va fer una moció de censura perquè 
volia imposar uns pressupostos i per unes declaracions que va fer dient que no 
deixaria entrar mai a una persona de CIU. Seguidament, assenyala que la crisi de 
govern ja fa més d’un any que existeix i que ara s’ha posat com excusa el tema de 
la recaptació, deixant al govern en una situació de minoria i d’incapacitat per tirar 
endavant qualsevol projecte, i diu considerar aquest fet aberrant a sis mesos de 
les eleccions. Indica que li genera dubtes que per a Cubelles la gestió d’aquest 
recaptador sigui nefasta mentre que a Cunit, governat pel PSC, sigui bona. 
Manifesta que CIU sempre ha estat a favor del millor pel poble, que en aquest cas 
és que hi hagi un cost més baix de recaptació i una millor eficiència, i si algú no 
paga, cal culpar al responsable, que creu que és l’Ajuntament i no del recaptador. 
Explica que CIU sempre ha donat suport al recaptador perquè se’ls deia que el 
nivell de recaptació estava al voltant d’un 95-97%. Manifesta que CIU donarà 
suport a l’opció que sigui més favorable pel poble, ja sigui empresa privada, 
Diputació de Barcelona o gestió municipal, però que no entraran en aquest debat 
si del que es tracta és d’una discussió d’interessos polítics com a conseqüència 
de la crisi produïda per aquesta moció en el sí de l’equip de govern.  
 
A continuació, el Sr. Albet explica que al 1999, quan l´Entesa estava en minoria, la 
Sra. Miquel i la Sra. González va votar en contra de fer una auditoria, en un pacte 
signat a Mas Trader. Posteriorment, pregunta si no hauria estat més raonable 
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esperar a les eleccions per fer un nou pla de mandat acordant el traspàs de la 
recaptació a l’entitat que donés un millor servei i no haver creat aquesta situació 
de crisi. Per concloure, afirma que s’abstindran perquè creuen que es tracta d’un 
problema polític i no econòmic, i que no vol entrar en aquest joc, i perquè no s’han 
fet estudis econòmics per determinar quina és la millor opció. Finalment comenta 
que li preocupa molt què passarà amb les persones que actualment treballen per 
l’empresa privada que porta la recaptació. 
 
El Sr. Alcalde diu que la moció no ha estat el motiu del trencament del govern sinó 
que aquest ha estat conseqüència d´una sèrie de causes que feien que la 
governabilitat fos cada vegada més difícil. Manifesta que la presentació d’aquest 
tema per a la seva discussió en una Comissió Informativa, com s’ha fet amb altres 
temes importants, no va ser prou oportuna, tot i que creia que s´hi podria debatre 
aprofitant la presència tant del govern com de l’oposició. Comenta que l´empresa 
va presentar una proposta per a la seva discussió, o retirada, en el seu cas, però 
que el PSC i ERC van fer una sèrie de declaracions públiques que el govern va 
considerar molt desafortunades. Diu hi havien diverses solucions: esperar al nou 
govern per a que aquest negociés el contracte vigent, revisar-lo, rescindir-lo, ... i 
en el cas que no hi hagués acord es podria anar a judici, amb les possibles 
indemnitzacions a pagar per l’Ajuntament. Explica que aquesta empresa funciona 
a altres ajuntaments, i que sempre ha presentat els seus comptes sense errors ni 
desviacions i amb resultats òptims en la recaptació ordinària. Diu que l’Entesa no 
té cap inconvenient en que la Diputació porti la recaptació, però que és necessari 
que es faci un estudi complet sobre els avantatges i els inconvenients, però 
considera que sembla que hi hagi un interès polític en la cessió d’aquest servei a 
la Diputació. Seguidament, manifesta estar convençut de que la gestió del servei 
que s’ha portat a terme ha estat correcta i professional, i que no ha aconseguit 
que el tema fos discutit en el sí d’una Comissió informativa com ha passat altres 
vegades perquè no ha interessat.  
 
El Sr. Rodríguez diu que no disposa de cap informe sobre els resultats de la 
recaptació municipal de Cubelles, sinó el que surt al pressupost; que aquest tema 
ja es va plantejar a principis de la legislatura, i que el Sr. Alcalde no va voler-ho 
plantejar, fins que va presentar la modificació del contracte amb el Sr. Molina per 
la Comissió Informativa. Seguidament, considera que la seva expulsió del govern 
és deguda a haver presentat aquesta moció.  
 
El Sr. Alcalde explica que el cost del recaptador és el que es liquida, no el previst 
al pressupost, que sí se li va facilitar al Sr. Rodríguez la informació demanada, i 
que li ha faltat al respecte a ell i a alguns regidors de l’equip de govern. 
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El Sr. Rodríguez reitera que se li ha negat la informació demanada. 
 
El Sr. Alcalde llegeix textualment “... qui sí fa propostes de nou govern és 
Rodríguez Serra que creu que el més natural seria que l’Entesa marxi del govern 
per a que hi entri ICV i s’impulsi així un pacte d’esquerres...”, i comenta que això 
no té res a veure amb la moció. 
 
La Sra. Romero explica que al contracte del recaptador preveu la confecció d´una 
liquidació mensual, que ha d´estar aprovada per la Comissió de Govern, i que no 
s´han aprovat en cap Junta de govern durant els darrers tres anys. Seguidament, 
diu que no estan aquí per jutjar la gestió del Sr. Alcalde, però demana que no es 
digui que aquesta moció es presenta per interessos polítics i partidistes, perquè el 
94% dels municipis de Catalunya han fet aquest traspàs, independentment del 
partit governant, i que el motiu per voler traspassar el servei a la Diputació és per 
aconseguir una igualtat entre tots els veïns i perquè no és just que no es pugui 
executar fora del municipi. Considera que era obligació del regidor d’hisenda 
estudiar les diferents opcions per saber quina era la més adequada pel municipi. 
 
El Sr. Alcalde diu que l´empresa de recaptació només recapta, segons els rebuts 
facilitats per l´Ajuntament, que és qui gestiona, i assenyala que des de que s’ha 
fet la liquidació de l’any 2000 tots els regidors les han tingut a l’abast per poder-les 
examinar. 
 
La Sra. Miquel indica que ells no han vist mai els comptes presentats pel 
recaptador, i explica que, segons un informe de la Diputació, textualment: “... al no 
ser pràctica habitual de l’Ajuntament la revisió, anàlisi, conciliació i aprovació dels 
comptes de gestió presentats pel recaptador, aquest fet possibilita que es 
produeixin diferències entre la comptabilitat de l’Ajuntament i els comptes del 
recaptador. També hem de fer constar que els comptes anuals del recaptador 
tampoc han estat aprovats de forma regular per l’Ajuntament ...” Afegeix que 
l’Ajuntament va presentar una diferència de 16,5 milions de pessetes deguda a la 
poca coherència entre les dades del recaptador i l’Ajuntament. Seguidament, 
considera que el Sr. Albet no es va llegir els informes fets per la Diputació al 1999 
i que va manifestar que no acceptaria cap canvi en la recaptació municipal perquè 
la Diputació era un feu socialista. Afegeix que no té cap problema amb el Sr. M., 
sinó amb el seu sistema de gestió, i que una empresa privada busca el màxim 
benefici, a diferència d’una empresa pública. 
 
El Sr. Albet diu que CIU no volia prendre part en aquesta moció perquè 
considerava que era política, però que ara CIU hi votarà en contra perquè no s’ha 
demostrat que la gestió de la Diputació sigui millor. Creu que s’estan confonent 
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dues coses: la gestió de l’Ajuntament, que no funciona i la recaptació. Continua 
manifestant que no s’ha debatut la possibilitat que la recaptació la porti 
l’Ajuntament perquè no interessa, però considera que així es tindrien més diners 
per fer coses i es donaria feina a gent del poble. Diu que falta un debat intern clar 
del què és més convenient, i que el que hi han són ordres que venen de dalt, i que 
per això no hi estan d’acord; que estan d’acord amb la persona que els ofereixi el 
millor servei. Finalment, considera que s’ha presentat aquesta moció sis mesos 
abans d’unes eleccions municipals per rebentar-ho tot, perquè, per aquest temps 
que falta fins a les eleccions, podrien haver aguantat una mica més, perquè ara 
s’ha deixat un govern en minoria que no farà res, i conclou que el que haurien 
hagut de fer era ajuntar-se tots i fer una moció de censura per fer un govern fort.  
 
El Sr. Rodríguez pensa que el poble de Cubelles és qui ha de jutjar si això té un 
objectiu polític o no, i puntualitza que ningú ha marxat del govern per pròpia 
voluntat, sinó que els n´han fet fora. Seguidament, considera que qui va iniciar un 
procés electoral abans d’hora va ser l’Alcalde quan va presentar una moció 
proposant l´ampliació del servei fins el 2018, i diu creure que seran els ciutadans 
de Cubelles els que veuran el rendiment polític d’aquest tema si realment la gestió 
de la Diputació és més efectiva, transparent i econòmica. Finalment, demana més 
serietat a l’hora de jutjar a companys d’altres i del propi Consistori. 
 
El Sr. Peregrina creu que manca maduresa política, perquè considera que s’ha 
arribat a una situació que no és normal. Afegeix que l’Alcalde no va presentar 
aquest tema en un moment oportú, però vol que quedi clar que no hi havia cap 
interès en amagar res, perquè es va presentar en una Comissió Informativa on hi 
estaven representats govern i oposició i es podrien discutir diverses possibilitats, i 
considera que aquest tema s’hauria d’haver presentat d’una altra manera, a 
aquestes alçades de la legislatura. Continua afirmant que si aquest canvi s’ha de 
fer, s´han de fer tenint clares les conseqüències. Diu que l’Entesa proposa 
estudiar totes les possibilitats, parlar amb la Diputació, sobre la base del contracte 
vigent, i establir un diàleg a tres bandes per trobar un mecanisme lògic que 
permeti un canvi, sense haver de recórrer als tribunals i sense causar greus 
perjudicis al poble de Cubelles. Manifesta que està disposat a abstenir-se per tal 
de poder entrar en una via de diàleg. 
 
La Sra. Navarrete diu que si el PSC no estava d´acord amb el govern, hauria  
hagut de marxar; que van aprovar uns pressupostos sense sentit; i que no té 
sentit que volguessin continuar en un govern amb el qual no hi estaven d´acord. 
Seguidament, demana que es recondueixi el tema; vol que quedi clar que el PPC 
estava en contra de l’ampliació del contracte actual, i pregunta fins quan té 
vigència el contracte del recaptador. La Sra. Navarrete conclou explicant que 
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s’abstindran, perquè hi ha un contracte i no saben quan li pot costar al poble si 
realment s’interposa una demanda.  
  
La Sra. Romero diu que la finalització del contracte que és el 31 de desembre de 
2009. Comenta que si ells no haguessin estat al govern, probablement ara no 
estarien tancats els exercicis anteriors, i que segurament no s’hauria presentat 
aquesta moció. Manifesta que la proposta, si la resta de grups hi està d´acord, és 
que entri a partir de l’1 de gener de 2007, amb l´objecte que l’empresa 
recaptadora, l’Ajuntament i la Diputació vagin fent els tràmits necessaris i 
concretant quines funcions es deleguen. Finalment, afirma que estan disposats a 
assumir el risc perquè estan convençuts que el canvi serà molt beneficiós pel 
poble de Cubelles. 
 
El Sr. Rodríguez fa un resum de les obligacions del recaptador, així com del premi 
de cobrança del mateix, segons contracte en vigor.  
 
El Sr. Peregrina diu que es tracta d’una moció presentada pel govern i no per 
l’oposició, que és a qui – diu - correspon actuar, la qual cosa creu que demostra 
manca de maduresa política; a continuació, assenyala que no hi ha sobre la taula 
prous elements de judici per valorar si aquesta és la millor opció pel poble. 
Finalment, diu que ICV, CIU i altres associacions van acordar que es demanaria 
una auditoria i després es va votar que no, i que llavors ell militava a ICV. 
 
El Sr. Alcalde diu que no posa en dubte els informes dels Serveis Tècnics i que la 
Interventora obra sempre amb total respecte a la llei. 
 
El Sr. Rodríguez vol que consti en acta que la Secretària no contesta la petició del 
PPC. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretària. 
 
La Sra. Secretària contesta que el contracte actual té vigència fins el 31 de 
desembre de 2009. 
 
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per 7 vots a favor (2 del PSC, 2 d’ICb, 2 
d’ICV i 1d’ERC), 4 vots en contra (2 d’EC-FIC, del Sr. Marcillas i del Sr. Padreny, i 
2 de CIU) i 2 abstencions (1 del Sr. Peregrina d’EC-FIC i 1 del PPC). 
 
En aquests moments s’absenta de la sala el Sr. Coch. 
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El Sr. Albet fa l’explicació del vot: diu que CIU no volia entrar en la guerra interna 
generada a partir de l’expulsió dels membres socialistes i d’esquerra del govern; 
considera que quan es fa un canvi a qualsevol Ajuntament es fa una valoració, es 
discuteix i a partir d’aquí es treuen unes conclusions, i que presentar una moció 
sense un debat previ no és manera de fer les coses, i que aquí no s´han valorat 
les diferents opcions, com la possibilitat de que la gestió sigui municipal, o altres 
alternatives. Assenyala que la recaptació no és un tema polític sinó objectiu, 
perquè el que cal mirar és el que més interessa a l’Ajuntament de Cubelles. 
Afirma que si la Diputació mereix més confiança i reverteix en més millores pel 
poble, CIU hi estarà d’acord, però que amb el que no estan d’acord és amb la 
manera en que s’ha portat al Ple; considera que cal veure què passa amb aquest 
contracte vigent fins el 2009 i amb les persones que treballen a l´oficina de 
recaptació. 
 
El Sr. Alcalde vol que consti en acta el següent literal: “en la mesura que la 
delegació sigui incompatible amb la vigència del contracte actualment vigent amb 
el Sr. Molina. l’òrgan delegant i alhora de contractació respecte el dit contracte 
haurà d’adoptar les mesures pertinents per solventar dita situació, aspecte que els 
regidors que no han estat a favor deneguen qualsevol possible repercussió 
negativa ja que no hi ha hagut el debat corresponent, i parlo pels regidors d’EC-
FIC.” 
 
La Sra. Romero vol que consti en acta que al revés també ho faran. 
 
20. PRECS I PREGUNTES 
 

Precs del grup municipal d’ERC 
 
1. Prec. El Sr. Rodríguez demana la dimissió del Regidor d’Hisenda. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ell ja els l’havia ofert moltes vegades i cap membre de 
govern l’havia acceptat. 
 

Preguntes del grup municipal d’ERC 
 
1. Pregunta. El Sr. Rodríguez vol saber qui, com i quin termini tindran les gestions 
per parlar amb la Diputació de Barcelona, si l’Alcalde continua com a regidor 
d’Hisenda. 
 
El Sr. Alcalde fa lliurament de les respostes a les preguntes formulades pels grups 
municipals al Ple ordinari del mes de setembre. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU en la 

sessió plenària del 18 de setembre de 2006 
 

1. Pregunta. La Sra. Cuadra comenta que alguns veïns del c/ Mossèn Miquel 
Cortí es queixen que no tenen contenidors i que els que hi ha els queden 
molt lluny. Demana que això s’estudiï. 
En data dilluns, 09.10.2006, la tècnica de Medi Ambient juntament amb 
l’inspector de via pública, efectuen inspecció de la zona en qüestió, i 
comproven la necessitat de reforçar el nombre de contenidors a la zona, 
per la qual cosa en breu l’Ajuntament procedirà a la col·locació de 
contenidors al carrer Pere Rovirosa per tal de donar servei a la zona. 

 
2. Pregunta. Diu també que els mateixos veïns es queixen d’una obra que no 

compleix la normativa. Pregunta si això es pot estudiar. 
Caldria tenir l’adreça de l’obra per tal de donar una resposta. 

 
3. Pregunta. El Sr. Albet pregunta per què no s’ha tirat endavant amb l’acord 

a què es va arribar en una reunió d’Alcaldes per baixar el nivell del pantà 
del Foix per evitar les riuades. Demana que s’estableixen reunions amb 
l’ACA per fer baixar el nivell de l’aigua ja que avui dia no és necessari que 
el pantà estigui ple per necessitats de la pagesia. 
Durant aquesta legislatura, no recordo en cap reunió del Consell d’Alcaldes 
que es tractés aquest tema. 
En una visita feta a l’ACA (2000/2001) l’Alcalde Sr. Albet i el regidor Sr. 
Marcillas varen demanar que el nivell de l’aigua del pantà no fos del 100%, 
però ens manifestaren que per diverses raons volien mantenir un nivell alt, 
especialment com a reserva d’aigua. 

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió 
quan són les 22:45 hores.  
 


