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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 9 
D’OCTUBRE 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 9 d’octubre, a les 19:04 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, 3er 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 
  
-  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, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la Corporació  
 
Excusa la seva assistència el Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-
Reagrupament. 
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ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
 

1.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2011 

 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2011 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un informe favorable 
en data 3 de setembre de 2012. 
 
Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 5 de setembre de 2012 pel període corresponent, 
no s’han formulat al·legacions i la Comissió Especial de Comptes, en data 5 d’octubre 
de 2012, ha dictaminat l’elevació al plenari del Compte General format per l’exercici 
2011. 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 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), la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre EHA/4041/2004 de 23 de 
novembre) i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, 
la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2011 integrat per: 
 
1. Compte General 
 
- Balanç de situació.  
- Compte de resultat econòmic - patrimonial. 
- Liquidació del pressupost, essent en tancar l’exercici el resultat pressupostari ajustat 
de 771.200,27€. 
- Memòria, essent el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la 
comptabilitat de 3.991.222,07€ i de 2.585.365,18€ tenint en compte el finançament 
afectat no vinculat a projectes i les devolucions de la participació en els tributs de 
l’Estat de 2008 i 2009 pendents de pagament. 
 
2. Annexos al Compte General: 
 
- Acta d’arqueig. 
- Notes/certificats bancaris. 
 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic de 2011, als òrgans de control extern d’acord amb allò establert  a 
l’article 223 del TRLHL. 
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L’ Alcaldessa explica la proposta 
 
El Sr. Alamán explica que arrel d’una notícia publicada al municipi per un sindicat 
segons la qual en un procediment judicial un lletrat havia dit, presumptament, que la 
situació actual del municipi era molt precària, la Federació d’Associacions de Veïns ha 
entrat una instància preguntant si això era cert perquè la notícia creava alarma social i 
aclareix que la situació és relativament bona i que no hi ha motiu per a l’alarma social. 
Seguidament explica que hi ha un estalvi legal net positiu i un romanent de tresoreria 
de quasi quatre milions d’euros que no inclou, aclareix, l’import de 1.200.00 € per la 
resolució del contracte amb Belsar Sport, S.L. i al que s’ha de restar l’excés de diners 
que es va rebre durant la passada legislatura com a participació en els tributs de  
l’Estat i que ara s’han de tornar. 
 
La Sra. Martínez indica que un cop descomptats aquests imports, queda com a 
romanent net 2.585.000 €; tot seguit diu que, com l’exercici 2011 va vinculat amb un 
pressupost en el que no han participat, s’hi abstindran per coherència de vot i 
finalment prega que, de cara a propers exercicis, es presenti dintre del termini. 
 
La Sra. Cuadra diu que el vot de CIU serà d’abstenció perquè no han participat en els 
números ni en l’elaboració del pressupost. 
 
La Sra. Romero diu que el PSC s’hi abstindrà i demana còpia de la instància de la 
Federació d’Associacions de Veïns i del text del sindicat perquè no saben de què 
parlava el Sr. Alamán. 
 
El Sr. Écija no entén que una liquidació d’un pressupost es faci al mes d’octubre i que 
sigui l’únic punt d’un ordre del dia. Considera el Sr. Alamán un irresponsable perquè va 
ser ell mateix, diu, qui va dir que la situació econòmica de l’Ajuntament estava a l’UVI 
quan resulta que la tresoreria era de 8.097.000 € i ara serà de 6.560.000 € i el fons de 
maniobra de la liquidació del 2010 era de 5.994.000 € positiu i ara de 4.852.000 €, i 
continua estant molt sanejat. 
 
La Sra. Fonoll diu que el vot d’UC-Rcat serà favorable perquè han estat coparticipants  
des del mes de juny de 2011. 
 
El Sr. Alamán diu que el romanent ha augmentat si es té en compte que el del 2010, 
restant-li els mateixos conceptes que ara, era de 1.400.000 € aproximadament. 
Afegeix que la liquidació de l’any 2004 va ser aprovada pel PSC al 2007, que la del 
2008 es va aprovar al desembre del 2009 i la del 2009 al setembre o octubre del 2010; 
que, per tant, el PSC no va aprovar en termini en cap moment però que el Govern 
intentarà fer-ho. Conclou dient que els comptes deuen de ser irreprotxables quan 
l’única al·legació que ha fet el PSC és el termini de presentació i afegeix que ell va dir 
que els comptes estaven molt malament al juny del 2011. 
 
El Sr. Grau afirma que el Sr. Alamán menteix perquè aquests números  corresponen a 
l’exercici tancat a 31 de desembre del 2011, el mateix període en el que el Sr. Alamán 
– diu – va dir que l’ Ajuntament estava a l’UVI. 
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El Sr. Alamán explica  que ell va dir que hi havia un endeutament accelerat al juny del 
2011 i que, ara, a l’octubre del 2012 la situació de pre-fallida s’ha redreçat; diu que 
quan comenta la situació de la tresoreria no té en compte les obligacions pendents de 
pagament; finalment, convida el Sr. Écija a fer un debat al cinema amb tots els mitjans 
de comunicació i amb documents oficials. 
 
El Sr. Écija diu que el romanent de tresoreria s’obté un cop deduïdes les obligacions i 
sumats els drets que es tenen per cobrar. 
 
El Sr. Alamán diu que hi havia vuit milions dipositats perquè s’acabaven de demanar 
préstecs per import de cinc milions. 
 
El Sr. Écija diu que ell parla de comptabilitat real i que el Sr. Alamán no sap què és el 
compte de tresoreria. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Ardila 
 
El Sr. Grau pregunta al Sr. Alamán en quina data aquest Ajuntament va tenir un nivell 
d’endeutament zero i conclou acceptant el debat al cinema però que les condicions 
són que estigui aprovat el pressupost del 2012, i fetes l’auditoria i el Pla de Mandat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 3 del 
PPC i 3 d´UC-Reagrupament), cap vot en contra i 6 abstencions (3 del PSC, 2 de CIU i 
1 d´EC-FIC). 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 19:38 hores.        
 


