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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE 
DE 2 DE D’AGOST  DE 2013 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 2 d’agost de 2013, a les 09:02 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
els membres següents: 
 
- Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, 1a Tinenta d’alcaldia 
  
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 2a Tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, 3a Tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 5è Tinent d’alcaldia 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix, també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la Corporació. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de 
Catalunya, i el Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-
Reagrupament 
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ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcaldessa explica la urgència de la sessió. 
 
El Sr. Baraza diu que no entenen la urgència d’aquest Ple donat que fa més de quinze 
dies que va finalitzar el període d’al·legacions i ara se’ls convoca donant-los un munt 
de documentació amb menys de 48 hores d’antelació i sense temps de treballar-ho. 
 
L’Alcaldessa comenta que aquest és el criteri d’UC-Reagrupament  i que la 
organització del govern en té un altre de diferent. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la sessió i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-
EUA, 3 del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra ( 3 d’UC-Reagrupament) i 2 
abstencions (2 del PPC). 
 
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ, PLANTILLA PER L’EXERCICI DE 2013 I MODIFICACIÓ DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
El pressupost per a l’exercici 2013 va ser aprovat pel Ple de la Corporació celebrat en 
data 21/05/13, 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  de 29/05/2013, 
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. 
 
Donat que durant el període d’exposició s’han presentat els següents escrits 
d´al·legacions:  
 

- Per part del grup municipal d´Unitat Cubellenca-Reagrupament, RE núm. 
2013/6676, de data 13/06/2013. 

- Per part de ***, en qualitat de president del Comitè Unificat de Personal 
(funcionaris), RE núm. */*, de data *. 

  
Vistos els informes emesos per la Tècnica de Recursos Humans, núm. 94/2013, núm. 
96/2013, de 2 de juliol, núm. 103/2013, de 10 de juliol i núm. 112/2013, de 19 de juliol;   
  
Vist l’informe de la secretaria general núm. 11/2013, de 26 de juliol de 2013;    
 



                                                                                                               
Exp. 1.2.1.1  8/13 

Legislatura 2011-2015 
 
 

3 
 
 

Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ESTIMAR l´al·legació referida a la negociació col·lectiva; conseqüentment, 
RETROTRAURE l´expedient de modificació de la Relació de Llocs de Treball al 
moment processal corresponent, per tal que es realitzi dita negociació, en els termes i 
amb les condicions fixades als informes tècnics i jurídic. 
 
Segon.- DESESTIMAR la resta d´al·legacions, en els termes indicats als informes 
tècnics i jurídic. 
 
Tercer.-  Prendre en consideració la resta d´al·legacions referides al complement 
específic entre grups i al complement de productivitat, per ser estudiats per la 
Corporació, negociat entre les parts i elevats, en el seu cas, al plenari municipal. 
 
Quart.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Corporació per l’exercici de 
2013, modificant la plantilla així com la RLLT – respecte les aprovades inicialment -, de 
manera que no experimentin cap variació respecte les aprovades al pressupost de 
2012.  
 
El pressupost per a 2013 serà el següent, resumit per capítols,: 
 

RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST D'INGRESSOS  EXERCICI 2013 
CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES  8.761.250,00
CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES  45.000,00
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.209.205,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.691.304,62
CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 252.000,00
OPERACIONS CORRENTS  14.958.759,62
CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS  1.750.000,00
CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 898.458,14
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  5.646,53
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  463.635,71
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.117.740,38
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS  18.076.500,00

 RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST DE DESPESES  EXERCICI 2013 
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL  6.157.641,65
CAPITOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.701.306,99
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES  109.866,94
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.097.712,23
OPERACIONS CORRENTS  14.066.527,81
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS  3.250.004,50
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 96.280,00
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CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  5.646,53
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  658.041,16
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.009.972,19
TOTAL PRESSUPOST DESPESES  18.076.500,00

 
 
Cinquè.- 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. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 3 del 
PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 5 vots en contra (3 d’UC-Reagrupament  i 2 del PPC) i 
cap abstenció. 
 
L’Alcaldessa explica els antecedents de la proposta 
 
El Sr. Baraza demana a l’Alcaldessa poder votar els quatre primers punts de la 
proposta separadament perquè si no és així ,diu, hauran de votar-hi en contra. 
 
L’Alcaldessa respon que l’expedient s’ha preparat per a que aquests acords siguin 
aprovats en la seva unanimitat i afegeix que s’ha treballat en una quantitat de dies 
importants per la magnitud del tema. 
 
El Sr. Baraza pregunta a la secretària què hagués passat si UC-Reagrupament hagués 
presentat les seves al·legacions fora de termini. 
 
La secretària respon que no s’haguessin analitzat perquè s’haurien considerat 
extemporànies. 
 
El Sr. Baraza continua dient que fa uns quinze dies que va finalitzar el termini 
d’al·legacions, i que un dels motius de l’endarreriment és que la tècnica de Recursos 
Humans s’ha negat a informar dos punts concrets de les al·legacions, mitjançant 
instància */*, de *, en la qual diu:”... que l’Alcaldia li està demanant de manera insistent 
i reiterada que informi i conclogui sobre les al·legacions presentades a la proposta del 
Ple sobre l’aprovació del Pressupost, plantilla i RLT per l’exercici 2013”.També exposa 
que hi ha un diligència instant a aquesta tècnica a què conclogui una sèrie de punts 
associats en matèria de Recursos Humans, i que dit informe es traslladi a l’Alcaldia en 
el termini màxim de 5 dies hàbils des de la recepció de la petició. Seguidament el Sr. 
Baraza  vol deixar constància del Decret d’alcaldia núm. 313/2013, de 25 d’abril, pel 
qual s’augmenta el sou en forma de complement per tasques de superior categoria a 
la persona que ara diu a la Sra. Alcaldessa que no li fa l’informe sol·licitat, pujada que 
ascendeix, comenta, a 614,64€/mensuals. 
 
El Sr. Baraza considera que aquestes al·legacions tenen una component econòmica i 
per aquest motiu pregunta a la Sra. interventora si, a part de l’informe de Secretaria, 
existeix algun informe d’Intervenció sobre les al·legacions. 
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La Sra. Interventora contesta que en referència a la qüestió econòmica, tant a l’informe 
d’Intervenció com a l’informe que avalua l’estabilitat pressupostària, el que s’analitza 
són els números del pressupost; que si es mira l’informe que analitza el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària es pot comprovar que, en el seu moment, ja es va 
valorar per part de la Intervenció una possibilitat de no execució del capítol 1, que 
estava xifrada en 123.00 €, i que si ara el que s’està fent es retrotraure una modificació 
que suposava un increment d’uns 11.000 €, el que tindrem és una no execució 
superior a la que ja teníem prevista inicialment a Intervenció i que, per tant, com que 
no hi ha major despesa no és imprescindible aquest informe d’Intervenció. Afegeix que 
no provoca una modificació numèrica necessàriament sinó un major estalvi, però que 
si fos el cas contrari, que hi hagués més despesa prevista, la Intervenció analitzaria no 
només els números quant a compliment de ràtios, sinó que també tornaria a fer l’estudi 
quant a assoliment d’ objectiu d’estabilitat, nivell de deute i despesa. Conclou dient que 
el que ens trobem és que pot ser que  hi hagi un estalvi major de l’inicialment previst 
quant a capítol 1. 
 
El Sr. Baraza diu que la seva pregunta es referia a si era un precepte legal que existís 
l’informe d’Intervenció en resposta a les al·legacions presentades per UC-
Reagrupament i no a la documentació que es va lliurar pel plenari de data 21 de maig. 
 
La Sra. interventora indica que els informes que figuren a l’expedient són els que 
corresponen i que a la modificació de la RLT normalment no es preceptiu l’informe 
d’Intervenció si no provoca una major despesa; que en aquest cas, no es modifiquen 
aplicacions pressupostàries ni es modifica numèricament el pressupost inicialment 
analitzat i que, per tant, els informes ja emesos el mes de maig son vàlids ara. 
 
El Sr. Baraza continua comentant que la Sra. Alcaldessa s’ha equivocat i que les 
seves actuacions al món empresarial haurien comportat la seva dimissió o 
acomiadament perquè està jugant, diu, amb un pressupost per valor de 18 milions 
d’euros i una plantilla de més de 180 treballadors i avança que la seva intervenció 
finalitzarà demanant la dimissió de l’Alcaldessa o demanant a la resta de partits, tant 
del govern com de l’oposició, presentar una moció de censura tal com va passar, 
recorda, l’any 1999. Continua dient que la Sra. Alcaldessa, com a regidora de 
Recursos Humans, és la responsable de la mala imatge política que està donant 
l’Ajuntament i el municipi de Cubelles. 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que la moció del 1999 no té res a veure amb les 
al·legacions, però que si vol  poden comentar-ho. 
 
El Sr. Baraza continua exposant que la Sra. Alcaldessa va definir la segona part del 
seu mandat com el govern de l’estabilitat i de la transparència i  fa referència a una 
instància presentada per UC-Reagrupament a la qual demanaven còpia del Decret 
d’Alcaldia núm. 226/2013 i van rebre resposta en la qual se’ls preguntava per a què el 
necessitaven; que en aquest Decret es feia referència a la nova situació de la cap del 
departament de Contractació, que ocupava un càrrec que es va modificar en la 
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primera part del mandat de l’alcaldessa i que, ara, ha tornat al seu càrrec inicial, diu, 
donat que el PSC ha tornat a formar part del govern.  També van sol·licitar còpia de 
dos decrets d’alcaldia més, un que feia referència al cap del departament de Serveis 
Tècnics i un altre que feia referència a l’empresa *****, que fa tasques a l’àrea de 
Cooperació; que en aquest segon cas, vol deixar constància que, UC-Reagrupament 
està d’acord amb les accions realitzades per part de l’Ajuntament en matèria de 
política o cooperació internacional però que no entenen per què es va adjudicar un 
complement a la persona que està a aquest departament per realitzar tasques de 
superior categoria i assignar-li aquestes competències – un dels punts que tractaven a 
les al·legacions de UC-Reagrupament-, i, en canvi, al viatge realitzat al Marroc, 
l’alcaldessa es va endur una persona externa.  
 
Seguidament el Sr. Baraza manifesta que estan d’acord amb aquest pressupost però 
que, com que la Sra. alcaldessa no vol separar els quatre punts dels acords no podran 
votar-hi a favor. A continuació comenta que el dia 13 de juny van presentar les 
al·legacions; que el primer punt feia referència a la manca de negociació amb els 
representants dels treballadors i que l’han estimat perquè no hi havia més remei, ja 
que comportava l’incompliment de l’article 37.1 de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i en aquest sentit demana que consti en Acta que la tècnica de 
Recursos Humans en el punt 1 del seu informe 103/2013 deia textualment :” Igualment 
aquesta tècnica deixa constància per escrit, encara que no s’hagi sol·licitat aquesta 
qüestió específica, que ha recomanat en vàries ocasions que es constitueixi una 
comissió de valoració de llocs de treball amb una composició on figuri una 
representació del personal, com a òrgan tècnic que ha de definir i avaluar els aspectes 
concrets de cada lloc de treball, sense que mai s’hagi tingut en compte”. Afegeix que 
com que la Sra. alcaldessa no va seguir aquestes recomanacions al tercer punt 
d’aquest mateix informe la tècnica diu : “Els expedients que ha de resoldre el Ple són 
objecte d’informe legal preceptiu, que en cap cas correspon evacuar a aquesta 
tècnica” i comenta que no entenen que aquesta treballadora no tingui competència per 
a fer aquests informes malgrat que se li va pujar el sou mitjançant el Decret 313/2013, 
assignant-li unes tasques de superior categoria. 
 
El Sr. Baraza continua dient que també volen deixar constància de que la mesa 
paritària del dia 13 de maig de 2013 en absolut ha estat una real i efectiva mesa 
negociadora donat que els representants sindicals no han disposat de tota la 
documentació necessària i que això queda acreditat en la mateixa diligència de data 
15 de maig de 2013 de la tècnica de Recursos Humans, la qual, diu, recull les 
manifestacions d’un dels representants de la CATAC on exposa que la Junta de 
Personal no disposa de tota la documentació, que no ha estat contestada la instància 
que va entrar el col·lectiu d’A2 i sol·licita una sèrie d’informes de la secretària i de la 
interventora respecte la relació de llocs de treball; que la resposta que va rebre és que 
aquests informes formen de l’expedient que va a Ple i que si es volen consultar 
s’hauria d’anar al departament de Secretaria. Afegeix que en el moment de la 
negociació mancava una sèrie de documentació en referència a la plaça d’arxivera 
donat que no constava si és una plaça de nova creació que ha de sortir a concurs ni 
què passa amb la plaça que fins ara existeix d’arxiver. Respecte la plaça de 
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coordinador de desenvolupament local, recorda que hi ha una instància d’Unitat 
Cubellenca que encara no ha estat contestada i exposa que el mateix informe de 
Secretaria indica textualment que l’expedient no recull l’informe del cap dels Serveis 
Tècnics en relació a la conveniència i efectes d’amortitzar aquest lloc de tècnic de 
gestió administrativa; que el Ple va ser el 21 de maig i l’informe del cap dels Serveis 
Tècnics és de 26 de juny i que, per tant, quan es va aprovar aquest punt al Ple no 
existia. Continua dient que la Sra. Miquel no va negociar perquè consideren que fer 
una única reunió en un tema de tanta importància com aquest no és una negociació 
sinó una farsa i que les negociacions s’han de fer on toca, que és, diu, una mesa 
negociadora. 
 
En relació al segon punt de les al·legacions sobre el compliment o no de les 
restriccions pressupostàries i que ha estat desestimat el Sr. Baraza recorda que, si bé 
és cert que la modificació de dues places d’un total de 171 que té la plantilla no és un 
nombre molt important, els senyors que van aprovar el pressupost en el seu moment i 
que ara ocupen aquest govern amb la Sra. alcaldessa van aprovar al desembre una 
plantilla on el nombre de salaris que es modificaven era prou important i no era de 
dues persones sinó de bastants més; que el que diu la Llei bàsicament és que no es 
poden fer pujades salarials respecte de la massa salarial del 2012 al 2013 i que aquest 
govern les ha fetes. Seguidament el Sr. Baraza afirma que, malgrat que el pressupost 
encara no està aprovat, la plaça de coordinador de desenvolupament local ja està sent 
ocupada i que aquest treballador es va presentar com a tal a Ràdio Cubelles i va fer 
declaracions responent a qüestions de dinamització local i per aquest motiu pregunta a 
la secretària si aquest treballador pot estar ocupant aquesta plaça sense que s’hagi 
aprovat encara el pressupost i la relació de llocs de treball. 
 
La secretària respon que aquest lloc realment no existeix fins que no s’aprovi 
definitivament la RLT. 
 
El Sr. Baraza també pregunta a la secretària si tractant-se d’una plaça de nova creació 
s’ha de convocar de forma immediata, si s’ha de justificar la seva existència amb tots 
els informes que correspongui ( RRHH, Secretaria, Intervenció...), si, un cop justificat, 
el següent pas seria demanar la seva convocatòria i incloure-la a la Relació de Llocs 
de Treball, si s’ha de fer constar quina és la forma d’accés a aquesta plaça, si és cert 
que, en cas que aquest treballador que ocupa la plaça no la guanyés,  hauria de tornar 
al seu lloc de feina. 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Cuadra, la Sra. Romero i el Sr. 
Grau. 
 
El Sr. Baraza continua preguntant què passaria si l’anterior lloc de treball estigués 
amortitzat i no n’hi hagués cap de característiques similars. 
 
La secretària respon que la creació d’aquest lloc de treball era el que es deia a 
l’informe de l’aprovació inicial del pressupost i la forma de provisió segons la RLT és el 
concurs; que en aquest cas, però, estava prevista la plaça de coordinador de 
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desenvolupament local i paral·lelament l’amortització, amb la qual cosa s’ha de 
preveure la situació del treballador. 
 
El Sr. Baraza pregunta si, per tant, hauria d’haver-hi un concurs en un període de 
temps. 
 
La secretària diu que l’aprovació definitiva ha de ser mitjançant concurs. 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Cuadra, la Sra. Romero i el Sr. 
Grau. 
 
El Sr. Baraza pregunta si ha de ser promoció interna o ha d’estar oberta a tothom. 
 
La secretària respon que com es prevegi, que és voluntat de la corporació decidir com 
es fa. 
 
El Sr. Baraza diu que entenen que la situació en aquest cas és la mateixa que es va 
produir amb la provisió del cap de la Policia Local. 
 
La secretària diu que situació similar, tenint en compte, però, que ara és un treballador 
de la corporació, per tant, si es preveu l’amortització del lloc s’ha de preveure què 
passa amb aquest treballador, que és un funcionari. 
 
El Sr. Baraza comenta que el PSC, CIU i EC-FIC, en el seu moment volien denunciar 
la corporació pel tema de la Policia i ara estan actuant de la mateixa manera. 
Seguidament aclareix que UC- Reagrupament està a favor de la creació d’aquesta 
plaça però demanen que no es faci una convocatòria tancada perquè a una plaça 
d’aquestes característiques es pot arribar com a tècnic de gestió de l’administració 
però també des de Turisme o des de ADE i que es tracta de tenir el millor tècnic per a 
aquesta plaça. 
 
El Sr. Baraza continua dient que volen recordar les paraules de la Sra. Romero en el 
Ple extraordinari de 27 de novembre de 2012 on va dir : “el PSC no està en contra de 
donar al treballador allò que li correspon però consideren que no és el moment 
adequat perquè la Llei  obliga a la contenció i perquè hi ha moltes famílies, diu, que 
estan patint moltes necessitats; que es va deixar sobre la taula un pressupost perquè 
no era per a tothom, sinó que només es pujava el sou a algunes persones, cosa que 
no veien justa” i també “considera que s’ha de fer la catalogació a tots els treballadors 
a més o menys, segons correspongui”. Afegeix que ara que la Sra. Romero està al 
govern ja no ha volgut saber res de la catalogació. 
 
El Sr. Baraza demana que consti en Acta que el vot d’UC- Reagrupament al conjunt de 
la proposta serà negatiu perquè no descarten continuar més enllà del que s’aprovi avui 
donat que segueixen pensant que hi ha moltes incoherències; que vol deixar 
constància que, malgrat el seu vot serà negatiu, els acords primer, tercer i quart 
haguessin estat votats a favor pel seu grup amb l’esperit de no paralitzar més aquest 
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Ajuntament però que donat que no poden votar per separat i no estan d’acord amb el 
segon acord el vot d’UC- Reagrupament serà en contra.  
 
El Sr. Baraza conclou la seva intervenció demanant a l’alcaldessa la seva dimissió o 
que,  com a mínim, diu, dimiteixi de Recursos Humans. Afegeix que això és el que 
hauria de fer si tingués una mica d’ètica però que com que no ho farà considera que la 
resta de partits que l’acompanyen haurien de començar a plantejar-se una moció de 
censura.  
 
El Sr. Alamán diu que l’alcaldessa ha tornat a presentar un pressupost que, quant a 
que era continuista, és bastant acceptable però que el PPC no  pot votar a favor d’ una 
relació de llocs de treball amb uns informes, fonamentalment el de la secretària 
general, d’un procés irregular o il·legal; que són els segons o tercers pressupostos que 
d’alguna manera han quedat sobre la taula o amb els que l’ alcaldessa ha hagut de fer 
marxa enrere no precisament per qüestions econòmiques sinó per qüestions que 
depenen directament d’ella i afegeix que l’alcaldessa no té envergadura política per a 
portar aquesta Alcaldia.  
 
El Sr. Alamán recorda que primer va sortir del govern UC-Reagrupament i després el 
PPC entre d’altre qüestions per un concurs que va quedar desert i en el que 
l’alcaldessa va procedir, diu, a una adjudicació a dit amb el consegüent incompliment 
de les normes de concurrència competitiva i de Contractació pública. Afegeix que 
l’alcaldessa haurà de pagar el deute de fer-li perdre al municipi una legislatura i que 
recolzen la manifestació o al·legació solemne que ha fet UC- Reagrupament i que 
s’adhereixen a la petició del Sr. Baraza de que l’alcaldessa deixi la regidoria de 
Recursos Humans. Conclou exposant que, si bé és cert que amb aquest pressupost 
donem mostra i exemple d’eficàcia econòmica, no poden donar-li suport a uns 
pressupostos amb una designació nominativa de subvencions sense anar al 
procediment de concurrència competitiva, que és el que marca la llei i el que és just. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Romero 
 
L’alcaldessa, adreçant-se al Sr. Baraza, diu que ella l’any 94 ja era en aquest 
Ajuntament i que, per tant, agrairia que les coses s’exposin perquè després el grup, les 
persones i qui ho escolti tinguin una credibilitat envers la resta de la ciutadania; que 
ella la credibilitat de moment encara no l’ha perduda, cosa que sí ha fet, afirma, gent 
de l’oposició. Seguidament diu que la circumstància que avui ens porta aquí no ha 
estat mai impugnada ni tant sols qüestionada ni al·legada ni per cap grup de l’oposició 
ni per cap grup de govern;  que aquest formalisme de la mesa de negociació no s’ha 
fet en tota la història de la democràcia d’aquest Ajuntament, ni quan el Sr. Ardila i la 
Sra. Fonoll van ser al govern després de la seva moció de censura i que, per tant, 
haurien de dimitir tots i totes, govern i oposició. Afegeix que al Ple del 21 de maig el 
pressupost tenia uns informes tècnics de Recursos Humans. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Romero. 
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L’alcaldessa continua aclarint que no deixarà la regidoria de Recursos Humans  
perquè va agafar el compromís de la nova catalogació i de la nova RLT i que fins que 
arribi aquest moment no la deixarà. Seguidament comenta que només han llegit la part 
que els ha interessat de l’Acta de la paritària però que hi ha un moment en aquesta 
paritària que el que després fa al·legacions del Comitè Unificat de Personal, s’aixeca 
de la taula, no presenten absolutament res i, a més a més, tenim un Comitè d’Empresa 
que també té els informes i que ens dóna la raó. 
 
L’alcaldessa explica que estan amb la constitució de les meses de negociació des del 
31 de juliol perquè quan veuen que una cosa que no es porta com s’ha de portar 
posen fil a l’ agulla. Tot seguit i en relació a la instància de la tècnica de Recursos 
Humans a la qual demana l’abstenció en aquest tema diu que això s’hauria d’haver fet 
abans i no després de dues sol·licituds d’informes de dates 8 i 13 de juliol que li 
demana l’Alcaldia per a poder concloure un informe tècnic-jurídic. Afegeix que el Sr. 
Baraza no ha dit que la tècnica de Recursos Humans va fer la seva abstenció el 16 de 
juliol i que és la seva feina demanar aquests informes quan no arriben a la taula de 
l’Alcaldia. 
 
L’alcaldessa comenta que és possible que, ara, en tot aquest conjunt a partir de les 
13:00h que tenen la paritària parlin amb la resta de sindicats i demana a *** que porti 
els mails sobre el tema de la paritària per a veure a qui s’ha convocat. Quant a les 
al·legacions presentades diu que UC- Reagrupament no desestima el pressupost sinó 
un informe tècnic jurídic i que, per tant, ha de ser conseqüent. 
 
El Sr. Baraza diu que ell només ha exposat un fet objectiu quan ha dit que l’any 99 van 
fer fora l’alcaldessa; que el tema de la mesa negociadora és una cosa que no està 
clara perquè hi ha moltes sentències que donen la raó a una banda i d’altres que diuen 
que es podria arribar a acceptar la negociació paritària però que el que UC- 
Reagrupament al·lega no és només el tema de la mesa de negociació, que és, diu, un 
formalisme sinó el fet que no s’ha dut a terme una negociació, cosa que és molt 
diferent. 
 
L’ alcaldessa diu que el Sr. Baraza tampoc perquè també formava part de la paritària. 
 
El Sr. Baraza diu que és cert que ell no va assistir a la paritària del dia 13 de maig 
perquè el correu electrònic de la convocatòria es va enviar al Sr. Écija, a la Sra. 
Romero, al Sr. Lara, a CCOO, a UGT, al sindicat de la Policia, a la Junta de Personal, 
al Sr. Alamán i a la Sra. Fonoll i que, per tant, és evident que ell no hi era. 
 
La Sra. Miquel indica que una cosa és a qui se li envia i una altra és després qui ve 
perquè a la instància que va enviar la Sra. Fonoll hi diu :”en principi vinc jo a totes les 
comissions i, en tot cas, si jo no vinc, vindrà una altra persona del meu grup.” 
 
El Sr. Baraza diu que ell està nomenat per Ple com a representant del seu grup a les 
Comissions Paritàries. 
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L’ alcaldessa diu que ja faran el reagrupament del tema amb Unitat Cubellenca i que 
quedi constància perquè si la cap de llista diu una cosa, l’escriu, l’envia per instància i 
després ho canvien això no és un problema sinó una desorganització total. 
 
El Sr. Baraza diu que, si això és cert, comencin a aclarir-se perquè no se’l va convocar 
a la del dia 13 de maig però sí a la d’avui a les 13:00h. 
 
El Sr. Baraza, en relació a les paraules de l’alcaldessa, diu que ha llegit la part de 
l’Acta de la Paritària que han considerat rellevant i afegeix que comparteix amb ella 
que haurien de dimitir tots, inclòs ell mateix perquè arriba un moment que els vicis 
s’adquireixen. Seguidament aclareix que quan ha fet referència a la instància de la 
tècnica de Recursos Humans ha mencionat tant el número d’instància com la data *.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó. 
 
Respecte els punts de la proposta comenta que ell no ha dit en cap moment que sigui 
incorrecte votar-ho conjuntament però sí que existeix la possibilitat de votar els acords 
per separat i així ho han demanat perquè no volen anar en contra del pressupost del 
Sr. Écija. 
 
La Sra. Miquel puntualitza que no és un pressupost del Sr. Écija sinó de tot el 
consistori. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó. 
 
El Sr. Baraza li dóna la raó. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC no ha estat convocat a la Comissió Paritària de les 
13:00h. 
 
La Sra. Miquel diu que li han comunicat fins i tot al mòbil. 
 
El Sr. Alamán diu que han rebut una trucada de l’Ajuntament durant el transcurs 
d’aquest Ple sembla ser, comenta, que per a convocar-los i que s’encarregaran de que 
aquesta paritària sigui nul·la. 
 
El Sr. Baraza afirma que ell pot ratificar que al correu electrònic de la convocatòria no 
surt cap membre del PPC. 
 
L’alcaldessa diu que el PPC té un requeriment des de Secretaria sol·licitant que 
entressin per Registre qui era el representant a les Comissions Paritàries. 
 
La Sra. Navarrete diu que a la paritària anterior, que està gravada, van dir on s’havia 
de notificar. 
 
El Sr. Alamán diu que primer l’alcaldessa ha afirmat que estaven convocats i que ara 
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al·lega una altra excusa de mal pagador. En relació a la catalogació diu que és una 
llàstima no haver fet això el 2011, tal i com va dir, afegeix,  el PPC. Seguidament 
comenta que qualsevol persona que hagi escoltat la intervenció de l’alcaldessa a les 
paraules del Sr. Baraza i a les seves pròpies pensarà que els està retraient a Unitat 
Cubellenca i al PPC que no hagin fet el treball de la pròpia alcaldessa; que si 
l’alcaldessa vol fer una nova relació de llocs de treball primer ha de necessitar uns 
informes i podria haver corregit aquesta com tantes altres coses. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’ aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 3 del 
PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 5 vots en contra (3 d’UC-Reagrupament  i 2 del PPC) i 
cap abstenció. 
 
L’alcaldessa recorda a tots els ciutadans i ciutadanes que està sortint el programa de 
la Festa Major i desitja una bona Festa Major a Cubelles, en nom de tot el consistori. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 10:45 hores. 
 


