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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE 
DE 21 DE DESEMBRE DE 2012 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 21 de desembre, a les 14:36 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. Joana Navarrete Jiménez , 1a Tinenta d’alcalde 
  
-  Sra. Lídia Pàmies Etaix, 2a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, 3r Tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, regidora del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteix també el Sr. Noël Casals Ramon, interventor accidental de la corporació. 
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ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ 
 
La Sra. Cuadra diu que el més fàcil per a CIU seria votar en contra de la urgència 
perquè han rebut la informació amb el temps molt just i perquè l’horari del Ple potser 
no és l’adequat; que, a més, no els sembla correcte que el regidor d’Hisenda hagi fet 
unes declaracions afirmant que el govern pot seguir en minoria ja que tenen el 
pressupost aprovat quan en realitat, diu, necessiten el suport de l’oposició perquè 
estan en minoria. Afegeix que tampoc han sabut negociar la urgència d’aquest Ple, 
però que CIU farà un exercici de responsabilitat per a poder aprovar aquest pressupost 
i que la Sra. Alcaldessa pugui pagar les nòmines del desembre. Finalment, demana a 
l’Alcaldessa que no permeti segons quins comentaris dels seus regidors i que faci un 
govern fort i estable per al municipi. 
 
El Sr. Baraza considera que les formes no han estat les correctes ja que un govern en 
minoria requereix de consensos. Seguidament, diu que el seu grup actuarà amb 
responsabilitat política perquè es puguin pagar les nòmines, però demanen més 
comunicació i saber fer, per part del govern. 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC seguirà treballant pel municipi malgrat que les formes 
del regidor d’Hisenda no són les adequades. 
 
La Sra. Romero es suma a les paraules de l’oposició i afegeix que continuaran votant 
en contra d’aquesta aprovació definitiva perquè està igual que abans, malgrat estan 
d’acord, diu, amb la desestimació de les al·legacions. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué 
 
Es sotmet a votació la urgència de la sessió i s’aprova per 7 vots a favor ( 4 d’ICV-

EUA i 3 del PPC), 9 abstencions ( 3 d’UC-Reagrupament, 3 del PSC, 2 de CIU i 1 

d’EC-FIC), i cap vot en contra. 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila 

 
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 

CORPORACIÓ I PLANTILLA PER L’EXERCICI DE 2012  

El pressupost per a l’exercici 2012 va ser aprovat pel Ple de la Corporació celebrat en 
data 27/11/12, 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 29/11/12, 
per tal que les persones interessades poguessin examinar-lo i presentar les 
reclamacions que estimessin oportunes. 
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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’ha estat presentat els següents escrits:  
 

- Reclamació amb registre d’entrada número */*. 
- Reclamació amb registre d’entrada número */*.  

 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Recursos Humans, núm. 126-2012 de 18 de 
desembre de 2012, que informa les reclamacions presentades.   
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, núm. 12/12 de 20 de desembre de 
2012, que conclou que procedeix desestimar dites reclamacions.  
 
Per tant, donat que es proposa la desestimació de les reclamacions i al·legacions 
presentades, no és necessària cap modificació quantitativa del pressupost inicialment 
aprovat respecte les esmenes o modificacions proposades.  
 
Per la qual cosa aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar les reclamacions presentades durant el període d’exposició 
pública de l’expedient del pressupost per a l’exercici 2012 (amb registres d’entrada 
números */* i */*).  
 
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Corporació per l’exercici 
de 2012 amb el resum per capítols següent: 
 
                    

 INGRESSOS (€)  DESPESES (€)  

CAPITOL 1  8.852.850,00  5.966.621,87  

CAPITOL 2  40.000,00  5.021.260,41  

CAPITOL 3  3.733.348,69  192.008,82  

CAPITOL 4  3.289.418,74  2.783.832,09  

CAPITOL 5  302.000,00  0  

CAPITOL 6  173.422,00  2.377.950,31  

CAPITOL 7  130.080,57  92.949,20  

CAPITOL 8  3.880,00  3.880,00  

CAPITOL 9  555.000,00  641.497,30  

TOTAL  17.080.000,00  17.080.000,00  
 

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



 
  Exp. 1.2.1.2  10/12 

  Legislatura 2011-2015 
 
 

4 
 

El Sr. Écija pregunta si és cert que no es poden pagar les nòmines si no s’aprova 
aquest punt. 
 
L’ Alcaldessa diu que les nòmines corrents sí, però que dins el pressupost hi havia una 
part de reconeixement d’hores extres que es van aprovar per Ple el 27 de novembre, 
malgrat el vot en contra del PSC, i que es van acordar per paritària. 
 
El Sr. Grau pregunta si aleshores es poden pagar les nòmines del 2012 o no 
 
L’Alcaldessa respon que les nòmines normals sí. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 3 del 
PPC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 4  vots d’abstenció (4 d´UC-Reagrupament) i  3 vots en 
contra ( 3 del PSC). 
 
L’Alcaldessa desitja unes bones festes a tots els ciutadans i ciutadanes i un any ple de 
solidaritat. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 14:47 hores.       


