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EXTRACTE DE L’ ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 06                 
D’ ABRIL DE 2010 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 06 de d’ abril de 2010, a les 20:05 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. M. Lluïsa  Romero 
Tomás, els membres següents: 
 
-  Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde.   
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Ángel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna M. Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
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.  
 
ORDRE DEL DIA 
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I.  APROVACIÓ D’ACTES. 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 21 DE DESEMBRE DE 2009. 
 
La Sra. Miquel demana que a la votació del punt 5 de l’acta s’hi inclogui  la intervenció 
d’ ICV explicant  el motiu de l’ abstenció i que s’hi afegeixi la”I” que manca a les sigles            
d’ ICV. 
 
Es sotmet a votació l’ acta  i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
1.2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 15 DE FEBRER DE 2010. 
 
La Sra. Martínez comenta que a la pàgina 38 de l’acta  les preguntes les formula el 
PPC i no l´EC-FIC. 
 
La Sra. Miquel destaca que a la sisena línia del  primer paràgraf de la pàgina 24  on 
diu “troni” hauria de dir “torni” i demana que se’ls contesti per escrit les preguntes 1 i 4 
formulades a la pàgina 36 de l’ acta. 
 
La Sra. Alcaldessa es compromet  a que es contestin en el proper Ple. 
 
Es sotmet a votació l’acta, amb les esmenes indicades, i s’aprova per unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 

 
2. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets 146/2010, 117/2010, 203/2010 i 
202/2010. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER L’EXERCICI DE 2010 
 
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació elaborat per a l’exercici 2010.  
Vist allò que disposen els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el 
RD 500/1990, de 20 d’abril i la Llei General pressupostària i demés normativa 
aplicable. 
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Vist l’informe preceptiu de la intervenció municipal, núm. 13/10. 
 
Vist l’informe de la secretària general, núm. 10/10. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa extraordinària i urgent de 
data 25 de març de 2010 ; 
 
Aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l’exercici de 
2010 segons l’expedient que s’adjunta a la present comprensiu del contingut establert 
al RD 500/1990 de 20 d’abril amb el resum següent: 
 
 

 INGRESSOS (€)  DESPESES (€)  
CAPITOL 1  7.824.734,30  6.273.419,18  
CAPITOL 2  620.000,00  4.335.772,18  
CAPITOL 3  2.213.480,91  294.285,77  
CAPITOL 4  3.102.200,00  2.756.578,89  
CAPITOL 5  277.950,00  0,00  
CAPITOL 6  675.000,00  7.862.546,60  
CAPITOL 7  736.000,00  137.330,91  
CAPITOL 8  6.500,00  15.500,00  
CAPITOL 9  6.464.046,60  244.478,28  
TOTAL  21.919.911,81  21.919.911,81  
 
Segon.- Exposar al públic per termini de quinze dies a comptar del dia següent a la 
publicació del corresponent edicte en el BOP, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient del pressupost de 2010 i presentar reclamacions davant el Ple. El 
pressupost es considera definitivament aprovat si durant el citat termini no es 
presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
Tercer.- El Pressupost General definitivament aprovat amb o sense modificacions 
sobre l’inicial serà inserit resumit per capítols en el BOP de Barcelona. Del pressupost 
general definitivament aprovat es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. La remissió es realitzarà simultàniament a l’enviament al 
BOP de Barcelona. 
 
Quart.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició 
del públic, a efectes informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins la finalització de 
l’exercici. 
 
L’Alcaldessa explica la proposta destacant les inversions projectades i la retallada en 
el capítol 1 per haver tret les places que ja estan cobertes i perquè amb l’aprovació del 
conveni s´ha previst fer el mínim possible d’hores extres, contractant empreses de 
serveis amb pressupostos tancats. 
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El Sr. Grau explica que els pressupostos pel 2010 estan concebuts a partir d’una 
situació concreta i d’uns compromisos del Pla de Mandat. Considera que les inversions 
són les importants: la  modificació del nucli antic, la reordenació del Passeig Marítim, 
l’ampliació del cementiri i la nova biblioteca, propostes, diu, que es poden fer donada 
la capacitat econòmica de l´Ajuntament i per la gestió dels ingressos millorada després 
del traspàs a la Diputació. Respecte les despeses, diu que tots el departaments han fet 
un esforç de contenció i que és el primer cop que s’assumeixen públicament mesures 
per al control de la despesa corrent. 
 
Continua dient que a les reunions que s’han fet amb els grups polítics es va plantejar si 
era el moment de dur a terme una inversió d’uns 8 milions d’euros i que el govern creu 
que sí, pels arguments exposats i perquè considera que les que hi ha són urgents i 
necessàries. Finalitza demanant el vot favorable de l’oposició. 
  
La Sra. Martínez diu que si hi ha capacitat d’endeutament és fruit d’haver trobat un 
Ajuntament sanejat i amb un endeutament molt baix i pregunta què es va presentar al 
ciutadà fa sis mesos a l’audiència publica, per què s’ha deixat passar tant de temps 
per a portar el pressupost a Ple i quins canvis hi ha hagut. Per altra banda, comenta 
que hi ha una errada a l’annex d’inversions perquè si al finançament de crèdits se li 
suma el finançament per altres ingressos no dóna l’import corresponent a l’anualitat 
del 2010. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Interventora de la Corporació, que explica que 
a l’annex de l’informe d’Intervenció l’equilibri del Pressupost queda justificat en el seu 
global, ja que es té en compte el valor del finançament de crèdit que figura a l’annex 
d’inversions. 
 
La Sra. Martínez vol saber quin criteri es segueix per assignar l’import de les 
subvencions a les entitats del municipi i si n’ hi ha per a  l’Associació dels Novells de 
Cubelles, ja que no la veu reflectida. Seguidament pregunta si a les obres del nucli 
antic s’ha contemplat la separació de pluvials i residuals i a quines millores fan 
referència els 93.900 € destinats a millores en instal·lacions esportives. Continua 
preguntant per què a Obres i Serveis hi ha 15.000 € destinats a la compra d’un 
escenari quan a la Junta de Govern Local del 26 de juny de 2008 ja se’n va comprar 
un per 16.000 € i quan a més, diu,  l´opció més assequible seria el lloguer. Quant als 
9.000 € de l´aportació a l’Agència Comarcal vol saber a què fan referència; demana  
què es pensa fer amb la partida d’expropiacions i d’on prové l’import dels 675.000 € 
així com en què consisteixen les obres de les escoles valorades en 300.000 € i d’on 
provindran aquests diners. Seguidament diu que EC-FIC considera el govern poc 
assenyat i irresponsable i que es passarà de tenir un Ajuntament sanejat amb un 
endeutament d’un 11,84 % i un Romanent de Tresoreria positiu de prop de 8’5 milions  
d’euros,  a un Ajuntament amb endeutament del 77,75% i amb un deute d´11.936.000 
€,  que haurà de gestionar el futur govern, ja que hi ha un període de carència de dos 
anys. Afegeix que el primer que s’hauria de presentar és un Pla de viabilitat i que no 
s’ha fet. 
 
Quant a  l’esforç de contenció de la despesa, diu que no és cert perquè maquilla els 
percentatges i perquè donar el percentatge real s’han d’agafar els valors absoluts i 
comparar-los. 
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En referència a la despesa de personal, comenta que és cert que ha baixat però que 
aleshores vol saber per què si es pot funcionar amb menys personal el van 
incrementar l’any anterior i com és que el pes de la despesa de personal respecte el 
total de la despesa ordinària és d’un 45,10% si estudis de la Federació de Municipis de 
Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis diuen que no hauria de superar el 
38% amb l’agravant, afegeix, de que si després fan falta diners s’incorpora romanent 
de tresoreria, com ja es va fer l’any anterior i que va suposar un augment del 5,71 % 
respecte l’inicial. Finalitza dient que el govern presenta un pressupost de caire 
marcadament electoralista i que deixarà un Ajuntament endeutat que pot acabar en 
una probable fallida tècnica, motius pels quals EC-FIC hi votarà en contra. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Coch 
 
El Sr. Comas diu que no entrarà a desglossar les partides i que vol reconèixer 
públicament que la informació facilitada als regidors ha estat correcta. Comenta que 
està d’acord en que s’han fet diverses reunions però que hi ha una sèrie de punts en 
els quals no hi estan d’acord; que encara no tenen dades concretes que avalin 
l’eficàcia de la gestió de la recaptació, per part de la Diputació, i que davant una 
situació de recessió econòmica i d’una caiguda dels ingressos hi han dues opcions: o 
es redueixen les despeses o s’incrementen els ingressos i recorda que el Sr. Grau ha 
parlat d’una contenció en la despesa ordinària. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Coch. 
 
El Sr. Comas continua dient que ICb no veu una voluntat decidida i que en política  els 
petits gestos són els que marquen una voluntat i posa com a exemples la despesa per 
la assistència a algunes Juntes de Govern Local, que no troba èticament correcta i els 
salaris percebuts per la Sra. Alcaldessa i pel Sr. Albet. 
 
Respecte  l’augment dels ingressos, diu que no queda clar com s’incrementaran, que 
el que sí queda clar és l’augment al 77,75% de l’endeutament  i que si aquestes són 
les línies d’actuació el vot d’ ICb serà en contra perquè suposa una hipoteca per a 
futurs Ajuntaments. 
 
Quant la les línies d’actuació del capítol d’inversions, el Sr. Comas manifesta estar 
d’acord amb la construcció de la nova biblioteca però diu que la resta de projectes 
corresponen a una manca de previsió i que, tenint en compte que la reducció de la 
despesa és mínima i que l’increment de l’endeutament és desmesurat, es planteja el 
dubte de si és el millor moment per a dur a terme aquestes inversions. Per tot l’exposat 
diu que ICb hi votarà en contra. 
 
La Sra. Navarrete diu que el Ple s’està celebrant el dia que hi ha futbol perquè              
l’escolti el mínim de gent possible. Comenta que l’informe d’Intervenció del 2007 diu 
textualment que la situació financera de la Corporació està sanejada, ja que té un 
romanent de tresoreria, un estalvi net positiu i es compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària; que l’informe  del 2010 diu que no es compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i que la conclusió és que el malbaratament ha fet que l’Ajuntament 
estigui endeutat fins el capdamunt. 
 
Quant el passiu financer, diu que aquest disminueix i que és l’import que anirà destinat 
a les amortitzacions dels préstecs; que al tancament del 2007 amb prou feines hi havia 
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deute viu, que al del 2008 el deute era de 2.420.737 €, que al del 2009 va ser de 
5.472.000 € i que ara està previst sol·licitar més préstecs per import de 6.464.000 €  
amb el que el total del deute ascendirà a 11.936.249 € i es multiplicarà el deute viu per 
45. Continua dient que el 2011 serà l’últim any que l’equip de govern pugui practicar 
una política com aquesta perquè s’entraria en una situació de fallida i que el que 
l’equip de govern anomena un esforç inversor el PPC li diu esforç creditici. Considera 
que és el moment d’uns pressupostos més conservadors i que l’únic que es congela 
són les retribucions del personal  que només s’han vist incrementades en un 0,3%, 
cosa que no passa, diu, amb els sous de la Sra. Alcaldessa ni del Sr. Albet, que han 
pujat per sobre de l’IPC, que està en un 1,4%. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Interventora per tal que expliqui el tema 
de les retribucions; aquesta indica que al 2010 s’han mantingut igual que al 2009. 
 
La Sra. Navarrete demana saber a què correspon l’apunt “Altres indemnitzacions” de 
145.000 € a òrgans de govern  i que la seva teoria és que es tracta dels pagaments de 
la resta de l’equip de govern. 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Interventora, que respon que l’import 
recull les indemnitzacions previstes a tots els càrrecs electes, govern i oposició, per 
l’assistència als òrgans col·legiats 
 
La Sra. Navarrete comenta que aleshores ja preveu una sèrie de Juntes de Govern 
urgents perquè sinó no li surten els números. Afegeix no entendre com la despesa per 
la recollida de gossos ha passat de 30.000 € a 1.000 €. Seguidament comenta que els 
ingressos corresponents a taxes han baixat per la no previsió de contribucions 
especials i vol saber a quina partida estaran els ingressos que provenen de Mas 
Trader i per què s’ha introduït el cànon d’aigua per a fer front al pagament de la 
portada  d’ aigües d’Abrera. 
 
Continuant amb la contenció la despesa, la Sra. Navarrete diu no entendre com pot 
costar 5.000 € la instal·lació de WIFI, com es destinen 90.000 € a estudis i treballs 
tècnics o 11.000 € per a l’arranjament  de l’edifici de Serveis Socials quan a “Obres” ja 
es destinen 140.000 € a l’adequació d’edificis municipals. Seguidament demana saber 
a què fan referència els 17.000 € per a la recuperació de la  discoteca i considera que 
podria contenir-se la despesa destinada a Festes ja que el total de tots els 
departaments suma 222.500 €. També pregunta com és que només es  consignen  
93.900 € per a millores en instal·lacions esportives, malgrat ser un tema bàsic, i en 
canvi per a treballs a empreses externes l’import és de 196.000 €. 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV volia fer l’esforç d’abstenir-se perquè entenien que quan la 
gran majoria de municipis aprovaven un pressupost a la baixa no podrien votar en 
contra del pressupost de l’Ajuntament de Cubelles; que aquests pressupostos a la 
baixa són característics de la conjuntura econòmica actual a causa de la disminució  
d’ingressos derivats, sobre tot, de les llicències d’obres i de la  baixada de l’aportació 
de l’Estat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Carrasco 
 
 



  Exp. 1.2.1.1  02/10 
  Legislatura 2007-2011 

7 
 

La Sra. Miquel continua dient que ICV pensava que l’Ajuntament de Cubelles faria el 
mateix però que ha anat a l’alça. Considera que el govern no ha fet esforços i que no 
sap negociar per a baixar els costos de grans contractes com els de telefonia, 
escombraries o neteja. Seguidament diu que els pressupostos no contemplen la 
situació de crisi, que no acaba de realitzar-se una contenció de la despesa corrent ni 
de dur a terme les polítiques econòmiques i de generació de llocs de treball; que 
davant aquesta situació l’Ajuntament hauria d’estar al costat de les persones.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
La Sra. Miquel afegeix que fer una contenció de la despesa corrent quan, per altra 
banda, hi ha un endeutament de quasi el 80% no lliga i que s’estan retallant, diu, 
qüestions que es necessitaran al llarg de l’any com pot ser el combustible per als 
vehicles de la Policia. Continua dient que es tracta d’un pressupost que endeuta molt 
més degut a unes inversions que pugen més de 6.400.000 €  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV es qüestiona si són necessàries aquestes inversions 
només perquè es va posar en un Pla de Mandat i que la majoria creu que no ho són i 
posa com a exemple l’import de 1,5 milions d’euros per les expropiacions de la rectoria 
i de les cases de la cantonada de la regidoria d’Acció Social en un moment en que 
moltes famílies estan patint la crisi. Demana saber el motiu de les mateixes i es 
qüestiona si tenen alguna cosa a veure amb l’empresa del Sr. Joan Albet. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán. 
 
La Sra. Miquel considera que s’ha de fer un Ajuntament funcional, que aquests 
pressupostos són temeraris i que hipotequen l’Ajuntament amb una operació de crèdit 
no necessària. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Comas. 
 
La Sra. Miquel diu que ICV està d’acord amb la biblioteca però es pregunten si és 
necessari fer-ne una de nova o bé s’hauria de millorar la que tenim perquè es tracta              
d’una inversió de 3 milions d’euros. També destaca que l’arranjament del casc antic ha 
passat d’1 a 6 fases, que puja 1.864.000 € i considera que l’equip de govern ha 
treballat poc per a aconseguir subvencions dels Ministeris, de la Generalitat o                  
d’Europa. 
 
En aquests moments s incorpora a la sessió el Sr. Comas. 
 
La Sra. Miquel, adreçant-se al Sr. Grau, pregunta si és necessària la despesa en 
revistes en aquests moments, considera que és propaganda política i aquests diners  
podrien haver anat a la Regidoria d’Acció Social. Continua dient que no veu reflectides  
les partides destinades a l’activació de l’ocupació i al comerç de la vila, i que no s’ha 
creat un fons extraordinari per a atendre necessitats socials i d’urgència. 
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Creu que els objectius d’aquest pressupost hauria d’haver estat disminuir el deute, fer 
unes inversions previstes amb el mínim crèdit possible i aconseguir l’equilibri entre els 
ingressos i les despeses; continua dient que el que està demanant la població és una 
piscina municipal o  l’arranjament de parcs i carrers, propostes que l’equip de govern, 
diu, ni ha vist. Comenta que la memòria de l’alcaldia diu que pujarà l’ICIO per obres 
singulars, justament quan a tot arreu s’està dient que l’ICIO baixarà. Continua dient 
que, segons l’informe econòmic financer, les operacions de crèdit portaran a un 
endeutament del 77,75%, que és un 42% del que hi havia fins el 2009 i que ICV no 
està d’acord amb l’alienació de terrenys perquè després moltes vegades no s’han 
destinat a inversions sinó a altres coses. Diu que com que no es compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària caldrà prendre mesures correctores en un termini de tres 
anys i que per tots els motius exposats ICV hi votarà en contra. Conclou destacant que 
a les Bases d’execució del pressupost (pàgina 29, punt 80) cal canviar  el conveni de 
personal antic pel que s’ha aprovat. 
 
El Sr. Albet demana que es parli amb propietat i adreçant-se a la Sra. Miquel diu que 

ella té coses que amagar al Consell Comarcal, en el fet d’estar-hi  “endollada” i que si 
té proves d’alguna cosa, les posi sobre la taula, però que no utilitzi la difamació perquè 

no hi ha hagut mai, diu, cap intenció del que la Sra. Miquel ha dit. 
 
El Sr. Albet explica que fa tres anys l’endeutament era gairebé nul perquè no hi havia 
hagut capacitat per fer els tancaments anuals i, per tant, no es podia recuperar el 
romanent de tresoreria; que ara s’ha arribat a un sanejament econòmic però amb unes 
mancances superiors. Afegeix que hi ha unes quantitats importants en reparacions 
perquè no hi ha hagut ni manteniment ni inversions, com és el cas de l’enllumenat. A 
continuació, explica que l’Ajuntament de Cunit té piscina i biblioteca però que també té 
endeutament i creu que els ciutadans de Cubelles també  tenen dret a tenir uns 
mínims; que cal que el cementiri tingui una sales de vetlla per no haver d’anar a 
Vilanova i que al Passeig Marítim fa més de 25 anys que no s’inverteix res, que les 
instal·lacions elèctriques estan totes podrides i que també cal dinamitzar el nucli antic i 
donar-li una identitat pròpia. Recorda que a Mas Trader s’ha hagut de canviar tot 
l’enllumenat, amb una despesa de 250 milions de pessetes, cosa que si s’hagués fet 
un manteniment mínim, diu, aquesta inversió no hauria fet falta. Conclou dient que 
pocs Ajuntaments, com el de Cubelles, poden estar sanejats i tenen la capacitat de 
donar feina i serveis  a la gent. 
 
A petició de la Sra. Martínez es fa constar de forma literal la següent intervenció :  
El Sr. Rodríguez diu de forma literal : “Des d’ERC, en tot cas el Sr Grau, que és el 
responsable de l’àrea d’ Hisenda i, per tant, té tota la nostra confiança per aclarir els 
conceptes que s’han plantejat aquí, només voldríem fer dues consideracions: la 
primera és que s’ha parlat de  4 ó 5 inversions, que són les  més importants, però aquí 
hi ha una relació que arriba, si no recordo malament, a una trentena de punts que 
s’han recollit precisament escoltant els veïns ( vostè Sra. Miquel deia que té la sort de 
que els veïns li expliquin coses, nosaltres en el temps que disposem per dedicar-lo a              
l’ Ajuntament després del nostre horari laboral també el dediquem a escoltar els veïns, 
i per tant també podem parlar de projectes). 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió el Sr. Alamán 
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El Sr Rodríguez continua dient: "No els llegiré tots, perquè seria molt llarg, però només 
a tall d’ exemple si parlem de reparcel·lació de Les Estoreres, que és un projecte molt 
esperat, si parlem del projecte que fa referència a la portada d’ aigües o si parlem de          
l’ arranjament del Passeig Marítim ( l’altre dia ens vam reunir amb els veïns i no només 
els comerciants sinó els veïns, reclamen des de fa molts anys una intervenció), si 
parlem dels problemes que té Mas Trader amb un Centre Social on puguin fer 
activitats, si parlem de l’estudi de pluvials del mateix Mas Trader, si parlem de les 
tuberies d’aigües fecals al Foix (que vostès han abanderat i molt sovint ens recorden 
que estan en una situació, que sembla que sigui d’avui i que ja porta uns quants anys), 
podríem fer una llista llarguíssima de temes que no resoldran el 100% dels problemes 
de Cubelles (segurament si tinguéssim la vareta màgica  no estaríem aquí cadascú al 
nostre lloc , sinó que estaríem tots junts resolent els problemes de tots els veïns i 
veïnes de Cubelles). Aquest pressupost és un pressupost ambiciós? Sí, però 
nosaltres, des del nostre partit polític, fa set anys que reclamem inversions en aquest 
municipi. A mi ,hi ha hagut una frase, de totes les que he anat sentint, que realment 
em posa els pèls de gallina i que espero que el Sr. Grau  expliqui i aclareixi : quan algú 
em diu que quan vam arribar nosaltres, el 2007, vam trobar una economia sanejada , 
realment hauria de mesurar les seves afirmacions, això per una banda; per l’ altra 
banda recordar-los que quan vostè parla d’expropiacions (el Sr. Grau ho explicarà 
millor que jo i sinó la Sra. Romero) estem en la situació que estem amb el tema 
d’expropiacions amb les cases del costat de Serveis Socials, Sra. Miquel, per un tema 
que no hi ha hagut ningú, concretament la  persona que ho havia de fer no ho va voler 
fer per no enfrontar-se amb els veïns i ara ho hem de fer per força. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán. 
 
El Sr. Rodríguez afegeix: “Aquesta és, malauradament, la història de Cubelles, que les 
coses s’han de fer quan ja tenim el forat fet i vostè deia abans “Els veïns que cauen i 
que es fan mal ..” , doncs aquest pressupost tan agosarat que, evidentment ens 
augmentarà el nivell d’endeutament al municipi, el farem amb els diners de tots 
nosaltres, perquè, al cap i a la fi, els impostos els paguem tots; però suposo que si 
tinguéssim els serveis en relació als impostos que paguem, aquest debat  estaria 
acabat. Finalment vull dir-li: vostè deia que això queda per a futurs governs, escolti: jo 
vull que ERC continuï governant i per tant accepto el repte que vostè plantejava quan 
deia “Si vostès continuen hauran de suportar aquesta llosa” escolti: jo l’accepto 
gratament,  tant de bo el govern que arribi es trobi una llosa, com a mínim,  de  feina 
feta, no de forats per a tapar." 
El Sr. Grau vol aclarir que la data de celebració del Ple es va fixar molt abans que el 
calendari esportiu i que, a més, s’emet en directe per Ràdio Cubelles i també per 
Internet i que s’emetrà a través de la TDT comarcal. Comenta que a cap de les 
intervencions ha escoltat dir a quina inversió renunciarien o quina prioritzarien. En 
relació a la intervenció d’ICV puntualitza que no es deixarà ni a la Policia ni a la 
Brigada sense recursos, i que el que sí es farà seran coses com el traspàs de la 
recaptació a la Diputació, que ha suposat un estalvi de 600.000 € i que es podria haver 
fet en els deu mesos en què la Sra. Miquel va estar a l’ alcaldia. 
 
Respecte les paraules de la Sra. Martínez, comenta que és la seva obligació crear una 
estructura professional de tècnics i donar les directrius polítiques del Pla de Mandat. 
Afegeix que tenen el més important: la documentació per a aprofundir i la resposta a 
les cinc preguntes clau: el què: amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans, el qui: aquest govern, on: a Cubelles, quan: dia a dia, com: gestionant millor 
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els recursos de l’Ajuntament i fomentant la participació ciutadana i per què: perquè 
tenen confiança en els ciutadans i en la capacitat del municipi de fer front a aquests 
pressupostos. 
 
En referència a les paraules de la Sra. Miquel, el Sr. Grau comenta que ell també 
confiava que hi hauria una voluntat d’esforç i d’apropament  o de fer propostes; que la 
proposta que el govern fa entorn a la gestió econòmica ICV la coneix perquè es 
comparteix responsabilitat de govern al Consell Comarcal, al qual recorda que la Sra. 
Miquel ostenta la vicepresidència,  i als Ajuntaments de la comarca. Seguidament diu 
que també li sobta que, ostentant  la vicepresidència del Consell Comarcal, la Sra. 
Miquel digui que l’Ajuntament no fa un  esforç en la millora d’alguns contractes com la 
neteja o les escombraries, quan l’Ajuntament té, diu, una batalla constant amb el 
departament del Consell Comarcal per a defensar els interessos del municipi. Afegeix  
que el que més l’ha preocupat de la seva intervenció és l´afirmació que es deixaran 
desateses les persones necessitades per a fer inversions, cosa que, diu, és fals; que 
s’ha  augmentat de 20 a 42 les persones ajudades per Càrites i es treballa per la seva 
inserció laboral, social i cultural; diu que vendre  terrenys a empreses com Mercadona 
per a crear 50 llocs de treball, destinar tres milions per a una nova biblioteca, o millorar 
el nucli antic, que tot això és acció social directa, i demana a la Sra. Miquel que des del 
seu càrrec al Consell Comarcal ajudi a impulsar polítiques com aquestes per al 
municipi de Cubelles i per a tota la Comarca. Continua dient que fan falta les borses 
d’ajut directe per a casos de necessitat, com pagar un rebut de la llum o una beca 
escolar  i que això s’està fent, i recorda que la partida consignada al 2009 no està 
exhaurida. Diu que la Sra. Miquel, com a vicepresidenta del Consell Comarcal, no pot 
votar en contra de la posada en marxa de l’Agència de Promoció Econòmica, 
impulsada directament pel Consell Comarcal ni qüestionar que s’hi destinin 9.000 € per 
crear-la, ni qüestionar  l’aportació al Consorci de TDT. Demana un acostament i diu 
que la Sra. Miquel, des del Consell Comarcal, ha tingut l’oportunitat de fer un salt en 
l’apropament a com es gestiona el municipi. 
 
A continuació, el Sr. Grau comenta que la voluntat de l’Ajuntament no és la de ser el 
més ric, sinó que els diners dels ciutadans estiguin al carrer, al serveis dels ciutadans. 
En relació a les expropiacions, recorda que l’any 1999 també estava sobre la taula, 
que s’havia d’haver fet per llei, que el Pla general del 93 determinava unes 
expropiacions i que el programa electoral d’ICV de l’any 1999 parlava de l’ampliació  
de la Plaça de la Vila, a partir de l’expropiació que avui qüestionen. Afegeix que si cal 
vendre terreny es farà, però que també s’ha comprat sòl, com la parcel·la R10. 
Seguidament considera fonamental el Pla de Mandat com a compromís del govern 
amb la ciutadania i creu que ICV no hauria de ser diferent dels seus socis que 
governen en altres Ajuntaments de la comarca i de fora de la comarca i els demana el 
seu suport al Pressupost a partir d’ aquestes reflexions. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Alcaldessa. 
 
El Sr. Grau, en relació a la intervenció  del PPC, diu que creu que no es preparen la 
informació i que quan la  Sra. Navarrete fa referència als informes del 2007 i del 2010 
en fa una lectura negativa quan, en realitat, diu, és positiva. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Alcaldessa. 
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El Sr. Grau diu que al 2007 no hi havia inversions però que tampoc hi havia el pont, la 
remodelació del Poliesportiu, el camp de gespa, el nou passeig fluvial, l’enllumenat 
nou, una segona llar d’infants, l’ambulatori nou, aigua potable a Mas Trader segon 
sector, etc; que a Mas Trader II es tracta de quotes urbanístiques. En relació a la 
recuperació de la discoteca, explica que és una decisió d’un govern anterior i que el 
que s’està fent és complir amb el contracte.  
 
Respecte la intervenció del Sr. Comas, el Sr. Grau diu que està d’acord en la petició 
feta per ICb de donar la informació, a través de la Comissió de Serveis Econòmics, del 
tancament final dels annexos dels tributs que l’antic recaptador va passar a 
l’Ajuntament i del balanç de gestió de la Diputació de Barcelona. Quant a les 
retribucions per assistència a òrgans col·legiats, considera que es tracta d’un debat 
obert i diu que són unes consignacions pressupostàries que s’aproven pel Ple. En 
relació a les inversions, creu que és el moment de fer-les, que el que sí seria 
electoralista hagués estat, diu, fer un pressupost de perfil baix però que, en canvi, han 
assumit el risc, perquè la situació econòmica i la capacitat d’endeutament de 
l’Ajuntament ho permeten i afegeix que aquesta situació no és mèrit ni d’uns ni d’uns 
altres. 
 
Respecte les paraules de la Sra. Martínez sobre les expropiacions, explica que 
aquestes qualificacions urbanístiques provenen del Pla General del 1993 i que 
s’haurien d’haver complit abans, que l’equip de govern té l´obligació de consignar-ho 
perquè qualsevol dels propietaris afectats per expropiacions pot instar l’Ajuntament a 
fer-les efectives. Seguidament explica que a l’Audiència Pública es va explicar el tema 
de recaptació, que s’ha revisat els IBI, els padrons de vehicles, d’escombraries i del 
cementiri i que el govern segueix ocupat en seguir construint una estructura 
econòmica eficaç i en el tema de la fiscalia. 
 
A petició de la Sra. Martínez es fa constar de forma literal la següent part de la 
intervenció del Sr. Grau :  
 
El Sr. Grau diu de forma literal: "Ens preocupa especialment com es resoldrà el tema 
de la fiscalia, perquè sabem que inquieta els professionals, les persones que treballen 
a l’Ajuntament, que inquieta els responsables polítics d’avui, que inquieta els polítics 
anteriors, que entenc que, com els que hi ha avui, com els que hi haurà després de les 
eleccions, intenten  aportar el millor de sí mateixos a la gestió de la cosa pública i, per 
tant, estem preocupats, i jo també estic preocupat, perquè cap dels seus grups ho ha 
dit, ningú s’ha referit a la fiscalia, una actuació fonamental d’una contundència enorme, 
i cap grup de l’oposició ha dit que, conjuntament amb els grups de govern, es van 
prendre unes decisions, em sorprèn." 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lluís Pineda 
 
La Sra. Martínez diu que l’equip de govern no sap on va i, en relació al tema de les 
quotes urbanístiques de Mas Trader, pregunta al Sr. Grau què és el que s’ha 
recuperat. 
 
El Sr Grau respon que hi ha un procés urbanístic, que a causa d’una demora i d’una 
possible prescripció s’ha dut a terme aquesta liquidació amb la cooperació dels 
Serveis Tècnics i dels Serveis Econòmics per a no perdre aquests diners i explica  que 
s’ha fet d’aquesta manera arrel d’un acord del govern anterior que deia que es 
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compensaria. 
 
La Sra. Martínez pregunta si aquests números estaven reflectits dins el resum que es 
va presentar a la Diputació per part de l’antic recaptador i que aquests números venien 
de la Regidoria d’Urbanisme. 
 
El Sr. Grau respon que no hi estaven reflectits, perquè s’està fent ara. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Lluís Pineda. 
 
La Sra. Martínez diu que han trigat tres anys en posar en marxa aquests números. 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que corresponia a la regidoria d’Urbanisme donar els 
números del que s’havia de pagar, però que qui donava  les ordres i es reunia amb els 
representants de l’Associació per a pactar la compensació no era Urbanisme sinó 
Hisenda i que això s’ha tancat per voluntat de l’Alcaldia, que ha demanat l’acord entre 
els  Serveis Tècnics i el Serveis Econòmics per a tancar aquests números. 
 
La Sra. Martínez diu que no tenen el resultat de la Diputació per a comparar l´estalvi, i 
reitera les seves preguntes sobre el projecte del nucli antic i sobre l’import destinat a 
millores en instal·lacions esportives. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. López. 
 
La Sra. Martínez continua preguntant si els 9.000 € en concepte d’aportació a                   
l’Agència de Promoció Econòmica es refereixen a la Mancomunitat  o si es tracta               
d’ una nova aportació. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que l’Agència Comarcal es forma per a dinamitzar                      
l’ activitat de la comarca i que aquesta aportació és per la creació d’una Societat 
Anònima mixta en la que participaran tots els Ajuntaments de la comarca i el Consell 
Comarcal del Garraf; que hi ha hagut un Pla Estratègic i que pot ser una manera            
de, amb poc personal i amb la capacitat de totes les poblacions, poder atreure 
empreses a la comarca. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. López 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Miquel. 
 
La Sra. Alcaldessa continua explicant  que per a desenvolupar l’Agència hi haurà un 
gerent, pagat per la Diputació i que es farà a través del Consell Comarcal amb el 
mateix personal que hi ha al Consell i amb l’ objectiu d’oferir treball. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió la Sra. Miquel. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carrasco. 
 
La Sra. Martínez pregunta si els ingressos generats per la venda de l’antic escorxador i 
de la casa del veterinari serveixen per sufragar les expropiacions que hi ha previstes. 
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La Sra. Alcaldessa respon que les expropiacions no es fan per negoci  sinó  per 
obligació, que el Pla General del 93 va aplicar unes zona verdes que no es poden 
canviar perquè al sector no hi ha altres zones per a poder cobrir-les i complir aquest 
Pla  i que per aquest motiu s’ arriba a l’ expropiació. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Carrasco. 
 
La Sra. Alcaldessa continua explicant en el cas de la rectoria s’han mantingut 
converses amb el rector, que estava d’acord amb l’expropiació amb la possibilitat 
d’estar el més a prop possible de l’església. Seguidament explica que la casa de l’antic 
veterinari es posarà en venda una altra vegada juntament amb l’escorxador, ja que 
l’arxiu passarà a estar situat a l’antic CAP. 
 
La Sra. Martínez diu que es tracta d’un ingrés fictici perquè depèn d’una possible 
venda i que abans d’emprendre l’expropiació hi ha la via de la negociació ja que es 
tracta d’un edifici que forma part d’un conjunt arquitectònic del S.XIV. Afegeix que 
temps enrere no la volien vendre perquè era patrimoni municipal, que ara decideixen el 
contrari en un mal moment econòmic, i considera que, malgrat estar contemplat en el 
Pla General, mai s’havia parlat de dur-lo a terme i que haurien de deixar que el ciutadà 
manifestés el què vol. 
 
El Sr. Lluís Pineda explica que el tema de la rectoria ja va entrar a la primera revisió 
del  Pla al  84 i que es va negociar des del 84 i fins el 93 amb el Bisbat i que va ser 
l’Entesa qui ho va posar. 
 
La Sra. Alcaldessa recorda que hi ha hagut tres reunions i una Comissió Informativa 
amb caràcter extraordinari i urgent perquè poguessin disposar de tot el temps 
necessari per a poder fer aquestes preguntes,  que porten quasi tres hores de Ple i 
que ara no toca fer-les. 
 
A petició de la Sra. Alcaldessa  es fa constar de forma literal la següent part de la 
intervenció de la Sra. Martínez :  
 
La Sra. Martínez diu: "En el tema de les inversions previstes, que són obres per a les 
escoles valorades en 300.000 € aproximadament, vostès ens van comentar que eren 
per a l’escola Charlie Rivel, que era una escola que porta molts anys i ha patit un 
deteriorament,i que per part d’ Ajuntament es va arribar a un acord de fer un 60%-40%i 
poso de manifest: la despesa que vostès posen aquí, li correspon a l’ Ajuntament 
haver de fer-se càrrec d’aquesta despesa com a pròpia? No, en absolut.  Estem             
d’acord en que poder cal fer-les aquestes inversions? doncs nosaltres creiem que sí. 
Dit això, la qüestió que vostès ens van dir, la gestió que tenien vostès que haver fet i 
que no han sabut fer és la d’exigir a la Generalitat que es responsabilitzés del que li 
correspon a ella i que per això ara ens veiem amb l’obligació d’assumir una despesa 
que no ens correspon a nosaltres en absolut. Per altra banda, es fa palès  que la seva 
gestió s’ha limitat en acceptar el cost, que la Sra. Alcaldessa ens va comentar, 
d’inversió compartida: un 60% i un 40%; molt malament, primer perquè es crea un 
precedent històric amb una inseguretat econòmica per a futures inversions a la resta 
de totes les nostres escoles del municipi, i en segon lloc, perquè aquest percentatge 
que vostès fan referència tampoc es contempla a dia d’ avui en el pressupost, perquè 
si hi ha una partida de 300.000 € i la Generalitat ens té que aportar un 60%, tindria que 
estar com a ingrés per “altres ingressos” un import de 180.000 €, i a dia d’ avui només 
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es contemplen 60.000, per tant, nosaltres no hem vist aquest acord, que vostès a dia  
d’avui no ens l’han ensenyat, si és que existeix, que permeti’m  que ho dubti, i per altra 
banda tampoc ens han dit si la Generalitat pagarà això que no ens pertoca a nosaltres, 
sinó que li pertoca a la Generalitat, en un any, o en dos o en tres, i no ho sabem 
perquè resulta que les males negociacions, com sempre, no convé fer-les públiques. 
Comentar-li ,Sr. Grau, que vanagloriar-se de comprar sòl quan tenim a la porta, i quan 
vostès decideixin tirar-ho endavant, el Pla General que generarà per sí mateix sòl i no 
ens costarà ni un duro a l’Ajuntament, vanagloriar-se de que això és una bona gestió i 
és una bona inversió, dons jo permeti’m que li digui que, en tot cas, opino el contrari: 
que això és més aviat una mala utilització i una malversació dels nostres diners. Si 
vostès ens pregunten a què renunciem o què prioritzem com a projectes, nosaltres ni 
renunciem ni prioritzem, simplement els diem que nosaltres, evidentment sí que hi ha 
una diferència molt gran, no haguéssim mai malbaratat tant els recursos del nostre 
Ajuntament com ho han fet vostès, perquè el que no es pot fer és estar tot el mes de 
festa i el dia 31 recordar que s’ha de pagar la hipoteca i, per tant, això és una mala 
gestió." 
 
La Sra. Martínez diu al Sr. Albet que ell ha estat Alcalde durant molts anys i recorda 
que al Ple del 4 de desembre del 2006 es va portar a aprovació arreglar els carrers 
amb diners de romanent de tresoreria però que la Sra. Alcaldessa, aleshores regidora              
d’Urbanisme, va proposar suprimir la partida de millora de via pública per la qual cosa, 
diu,  l’equip de govern hauria de preguntar-se per què aquests arranjaments s’han de 
dur a terme ara, costant més diners. 
 
La Sra. Navarrete diu que a la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 la conclusió 
era que la  situació financera  de la Corporació estava sanejada però que, en canvi, la 
del 2010 diu tot el contrari. Seguidament comenta que el Sr. Rodríguez no ha contestat 
sobre el tema de la recollida de gossos, i pregunta al Sr. Grau si té controlades les 
conseqüències dels pressupostos que vol aprovar així com el passiu financer d’aquí a 
tres anys. En relació a Mas Trader demana saber a quina partida pressupostària 
aniran els ingressos corresponents a taxes. 
 
La Sra. Miquel demana que consti en acta tot el que s’ha dit sobre la seva persona i el 
Consell Comarcal. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
La Sra. Miquel diu que el Consell Comarcal no cobra impostos i que al pressupost de 
2010 el PPC i CIU s´hi van abstenir, i que alguna cosa es deu haver fet.  Comenta que 
el president del Consell Comarcal és del PSC i que, per tant, tindrà més problemes al 
Consell Comarcal el PSC que no pas ICV que no fa cap al·lusió sobre el tema. 
Respecte l’Agència Comarcal diu que ni ella ni ICV hi estan en contra però que no ho 
haguessin posat a la banda d’inversions sinó de la regidoria que hagués pertocat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
La Sra. Miquel afegeix que en aquest Ple ella no ha parlat d’aquesta Agència. 
Seguidament explica que ICV està d’acord amb algunes de les inversions del 
pressupost, com el projecte de Les Estoreres, però que aquest només puja 190.000 € 
quan el total d’inversions és de 6 milions i que li sembla demagògic que des de la 
regidoria d’Hisenda no es vulgui explicar com seran aquestes inversions. En relació a 
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les expropiacions, dubta que al programa electoral del 99 portessin l’expropiació de la 
rectoria.  Quant a les paraules del Sr. Grau sobre els deu mesos d’Alcaldia de la Sra. 
Miquel, recorda que no es van fer més coses perquè hi va haver una moció de censura 
i considera que el Sr.Grau parla i escriu molt bé però que la seva acció és nefasta. 
 
Seguidament la Sra. Miquel explica que va haver-hi una negociació entre la discoteca i 
unes persones que ara estan al Consistori per a pagar aquests 17.000 € anuals i 
recorda que el Sr. Grau va fer un escrit que deia que el poble de Cubelles la pagaria 
dues vegades però que no se’n recorda del que escriu. Quant al complex mixt diu que 
si l’ha de pagar el poble de Cubelles demanarà el patrimoni de cadascun dels 
membres del govern. Finalment, assenyala que quan ICV diu que el pressupost pel 
2010 és temerari ho fa perquè el govern recapaciti, perquè  no és el que toca en un 
moment en què la gran majoria de municipis aproven un pressupost a la baixa amb 
inversions mínimes i disminució de les despeses. Conclou dient que està d’acord amb 
un Pla de Mandat però que amb el temps aquest es pot canviar depenent de la 
conjuntura econòmica i que li sap greu que el Sr. Grau porti aquest Ajuntament quasi a 
la fallida. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que es tracta d’un pressupost arriscat però afegeix que ha 
estat assessorat per persones responsables de l’Ajuntament dintre del departament 
d’intervenció i de Serveis Econòmics i nega que es porti l’Ajuntament a una situació de 
fallida; explica que si la resta d’Ajuntaments han fet pressupostos a la baixa és degut a 
que el seu endeutament està per sobre el 110% i no han tingut més remei. 
 
Finalment, la Sra. Alcaldessa destaca que el que s’ha volgut fer amb aquest 
pressupost ha estat donar als ciutadans els serveis que es mereixen, donar-los feina, 
que puguin anar pels carrers sense caure, etc i que tot això prové d’escoltar les 
reclamacions dels veïns. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova  per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i  1 
d’ERC), cap abstenció i 8 vots en contra (4 d’ ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb  i 1 d’EC-FIC ) 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’ANY 2010 
I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cubelles aprova anualment, entre d’altres, els 
documents relatius al pressupost, les bases d’execució i la plantilla i relació de llocs de 
treball reservats tant a funcionaris com a personal laboral. La plantilla i la relació del 
llocs de treball del personal al servei de la Corporació s’ha d’aprovar anualment en la 
mateixa sessió en què s’aprova el Pressupost. 

 
Atès que, l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals, que estableix el 
procediment d’elaboració i aprovació inicial del Pressupost, a aquest s’haurà d’unir 
l’annex de personal de l’entitat local. 
 
Atès que, segons allò que diu la legislació vigent corresponent (Art. 90.1 LRBRL i art. 
283.1 TRLMRLC) (art. 126.1 TRRL) (art. 26 RPEL), l’òrgan competent per aprovar 
anualment la plantilla,  és el Ple de la Corporació, i aquesta s’ha d’aprovar en la 
mateixa sessió en que s’aprova el pressupost. 
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Atès que la Relació de Llocs de Treball és un instrument de caràcter obligatori en 
l’àmbit de les entitats locals,  (l’art. 74 de EBEP, i 90 LRBRL, ambdós de caràcter 
bàsic).  
 
Atès que l’ Entitat local ha d’elaborar  la Relació de Llocs de Treball a partir del 
contingut genèric i de mínims establerts en l’art. 74, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic. 
 
Vista disposició transitòria segona del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual 
s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris/àries de l’Administració local, 
modificat pel Reial decret 158/1996, de 2 de febrer, que autoritza els plens de les 
corporacions locals a aprovar "un catàleg de llocs".    
 
Vist allò que diu l’article 25 i ss. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Vist allò que diu l’article 7 del Conveni Col·lectiu del personal laboral i del Pacte de 
Condicions per al personal funcionari. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa extraordinària i urgent de 
data 25 de març de 2010 ; 
 
Per tot això, l’ Alcaldia proposa al Ple els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovació de la plantilla del personal de la Corporació per a l’any 2010.  
 
SEGON.- Aprovació de la Modificació de la Relació de llocs de Treball. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona , en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació, la plantilla integra.  
La plantilla de personal de la Corporació entrarà en vigor en la data d’aprovació 
definitiva del Pressupost municipal per l’any 2010. 
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la modificació de la relació 
de llocs de treball, modificació que entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva del  
Pressupost municipal per l’any 2010. 
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia certificada de l’aprovació de la plantilla a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ.- Trametre una còpia als representants legals dels treballadors, de la plantilla de 
personal, i de la llista retributiva per a l’exercici 2010. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest  acord al departament de Recursos Humans. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta i diu que s’ha consensuat amb el comitè. 
 
La Sra. Martínez manifesta que per coherència amb el vot del punt anterior hi votaran 
en contra. 



  Exp. 1.2.1.1  02/10 
  Legislatura 2007-2011 

17 
 

 
La Sra. Miquel diu que com que aquest punt ja s’ha tractat amb el comitè d’empresa 
ICV s’hi abstindrà.  
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova  per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU i  1 
d’ERC ), 7 abstencions (4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb ) i 1 vot en contra (1 d’EC-FIC ). 
 
REGIDORIA  DE PROMOCIÓ CULTURAL 
 
5. MANIFEST D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SUPORT A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS PENEDESENCS PER SOL·LICITAR A L’ADMINISTRACIÓ 
COMPETENT QUE DECLARI A L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS ENTITAT 
D’UTILITAT PÚBLICA. 
 
“L’Ajuntament de Cubelles, coneixedor de la tasca realitzada durant més de trenta-tres 
anys d’existència de l’Institut d’Estudis Penedesencs a favor de l’estudi, la promoció i 
la difusió de la realitat i dels seus valors socials i culturals de la comarca del Penedès, 
així com el seu paper dinamitzador en les relacions socio-culturals dins aquest àmbit  , 
i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa extraordinària i urgent de data 
25 de març de 2010, considera escaient donar el suport d’aquest Ajuntament i 
sol·licitar de l’administració competent que declari a l’Institut d’Estudis Penedesencs 
entitat d’utilitat pública.” 
 
La Sra. Carrasco explica que aquest punt es porta a Ple per una demanda de              
l’Institut d’Estudis Penedesencs i que es tracta d’un expedient que es fa des del 
departament de Justícia de la Generalitat versus el Ministeri de l’Interior per donar-li el 
prestigi amb el seu nomenament com a entitat d’utilitat pública. Explica que aquest 
Institut es funda al 1977 i que els seus objectius són l’estudi i la divulgació de la 
història, l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, 
l’arqueologia, la bibliografia, les ciències naturals, la natura, l’economia i d’altres, les 
quals es consideren oportunes dins l’àmbit del Penedès històric i el seu entorn. Afegeix 
que al 1996 va ser declarada entitat d’interès cultural per la Generalitat i que ara li 
manca aquest altre nomenament, que farà que es pugui afegir a la Llei de foment del 
mecenatge i que suposarà una sèrie de deduccions per als seus donants en impostos 
com  l’IRPF, l’IBI o l’IAE. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 23:55 hores.  


