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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’11 DE 
MAIG DE 2007,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PESONAL (LOPD  
 
A Cubelles, el dia 11 de maig de 2007, a les 13:18 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcalde-president, Sr. 
Josep Marcillas i Massuet , els membres següents: 
 
- Sr. Miquel Padreny i Ribas, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sra. Pilar González i Escoda, 2a tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Antonio Peregrina i Albarral, 3r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor de l’Ajuntament,  
 
- Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs, regidora del PSC, 
 
-Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC, 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU, 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU, 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV, 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jimenez, regidora del PPC,  
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, regidor d’ERC, 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de 
l’Ajuntament.  
 
Assisteix també  la Sra. Rosa Almirall i Domènech, Interventora de l’ajuntament. 
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ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 

 ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
1. RECTIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’INVENTARI GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ. 

 
Atès que la Corporació ha de procedir a la rectificació de l’Inventari general  per 
tal de recollir i valorar els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real 
del seu patrimoni. 
 
Vist l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
els 102, 103, 105 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre; 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 19 d’abril de 2007; 
 
Vist l’informe de Secretaria número 8/2007; 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Remetre una còpia de la actualització de l’inventari, autoritzada per la 
Secretària General de la Corporació i amb el vist i plau de l’Alcalde, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde explica la proposta. 
 
La Sra Miquel exposa que creu que no es compleix el Reglament del Patrimoni 
dels ens locals. Llegits l’informe i proposta de gestió de la Cap de Serveis 
Generals, opina que això avui no es pot aprovar i considera que s’hauria de 
deixar sobre la taula, ja que, entre d’altres coses, s’està dient que hi ha 
discrepàncies entre la realitat física i la realitat jurídica. Explica que l’anterior 
legislatura es va acabar al 2003 sense l’arranjament de l’Inventari, i es portava 
així des de l’any 1998, i que ha passat una altra legislatura on ens hem oblidat 
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d’aquest tema. Diu que llavors ja es va dir que l’Ajuntament havia de disposar de 
mecanismes que possibilitessin el control del seu Patrimoni, i d’això se n’ha fet 
cas omís, tornant-se a fer ara a corre-cuita. Demana més seriositat en aquest 
tema. Proposa  que es deixi sobre la taula aquest punt i que es segueixin les 
recomanacions de la Cap de Serveis Generals en la seva proposta de gestió en 
la formació i rectificació de l’Inventari. 
 
El Sr. Rodríguez considera que aquest document s’hauria de revisar amb una 
mica més de temps. Demana que s’aclareixi com s’ha realitzat la valoració dels 
diferents béns. Considera que el document que s’ha d’aprovar hauria d’estar 
signat per un tècnic. 
 
La Sra. Romero fa molt èmfasi en la proposta de gestió i formació de l’Inventari, 
en la que ja s’està dient que en alguns aspectes no s’ajusta a la realitat i que s’ha 
fet massa ràpid. Considera que també s’hi hauria d’incloure les obligacions 
derivades de les expropiacions que s’han fet del Pla general. La seva proposta  
és que es deixi sobre la taula. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una situació de Patrimoni que la tècnica de 
l’ajuntament explica que cal apurar i posar  més al dia per tenir la relació de béns i 
drets més actualitzada. 
 
Se sotmet a votació la proposta de deixar-ho sobre la taula  i s’aprova per 7 vots 
a favor (1 del Sr. Grau, 2 d’ICV, 2 del PSC, 1 del PPC, 1 d’ERC), 3 vots en contra 
(3 d’EC-FIC) i 3 abstencions (2 de CIU i 1 d’ICb). 
 
2. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA 
A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL DOMINI DE LA FINCA 
DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU COL·LEGI D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA (CEIP). 
 
L’Ajuntament de Cubelles és propietari de la porció de terreny de 7.674 m2  
situada a l’extrem Sud-Oest de la illa delimitada pels carrers Josep Pla a l’Est, 
l’avinguda Onze de Setembre al Nord, el carrer del Clot del Bassó a l’Oest i el 
carrer Pompeu Fabra al Sud. Està qualificada com a Sistema General 
d’Equipaments Col·lectius. La referència cadastral d’aquesta finca és 
8320201CF8682S0001UL. 
 
Atès que, d’acord amb les dades de planificació escolar, cal construir un nou 
CEIP a Cubelles i vist que els Serveis Territorials a Barcelona II (Comarques) del 
Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de  Catalunya  i  
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l’Ajuntament  de Cubelles consideren idoni destinar 7.674 m2 de l’esmentat bé 
per a aquesta finalitat; 
 
Atès que el Departament d’Educació ha indicat que cal procedir a la cessió 
gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de 7.674 m2  de la finca 
registral  descrita  al  1r  paràgraf; 
   
Atès que la cessió gratuïta del domini de la finca és imprescindible per a la 
finalitat que es persegueix que és la construcció d’un nou CEIP a Cubelles,  
 
Atès l’informe de Secretaria núm. 09/2007, de 25 d'abril,  i vist que a l’expedient 
s’acredita la finalitat de la cessió i que aquesta es fa en benefici de la població de 
Cubelles, així com la justificació i procedència de la cessió del solar       
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 
A C O R D S: 

 
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini del 
terreny de 7.674 m2 situat a l’extrem Sud-Oest de la illa delimitada pels carrers 
Josep Pla a l’Est, l’avinguda Onze de Setembre al Nord, el carrer del Clot del 
Bassó a l’Oest i el carrer Pompeu Fabra al Sud, segons plànol annex  que 
s’incorpora al present acord formant-se part a tots els efectes. Aquest terreny té 
caràcter de bé patrimonial i està qualificat com a Sistema General d’Equipaments 
Col·lectius. La referència cadastral d’aquesta finca és 8320201CF8682S0001UL. 
 
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar 
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
 
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 
5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé 
objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, 
en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les 
instal·lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de 
Cubelles transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en 
Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
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La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions 
que faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
TERCER.- La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest 
acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu en el 
mateix haurà de efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya. 
 
El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb 
abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb 
la potència suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament 
de l’equipament escolar així com amb la instal·lació d’una estació transformadora 
d’energia – en el supòsit de ser necessari -, i el vial que dona davant del solar es 
trobarà pavimentat la calçada i tindrà encintades les voreres; i correspondrà a 
l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu 
destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest. 
 
Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del centre 
docent gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
QUART.- En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació, 
directament o través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment 
normatiu i del preventiu, així com de totes les reformes, adequacions i millores 
que requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les despeses 
corresponents a la vigilància, neteja, subministraments (electricitat, aigua i 
combustibles) i conserge en el cas que se’n disposi, així com el manteniment 
correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar ordinària com ara 
bombetes, reposició de vidres trencats, etc.). 
 
CINQUÈ.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per 
part de l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi 
que ho sol·licitin a l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel 
qual es regula l’ús social del edificis del centres docents públics. En cas de 
sol·licituds diferents a les anteriors, per a realitzar activitats vinculades o 
compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu 
acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació. 
 
SISÈ.- Sotmetre l’expedient originat al tràmit d’informació pública, mitjançant 
publicació al BOP i tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  pel termini de 30 dies, als 
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efectes de presentació de possibles suggeriments, al·legacions o reclamacions. 
Transcorregut aquest termini, si no es produeixen al·legacions, l’acord de cessió 
gratuïta s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou acord 
exprés. 
 
SETÈ.- Aprovat definitivament l’acord de cessió gratuïta, procedir a les 
rectificacions i anotacions corresponents tant al Registre de la Propietat com a 
l’Inventari municipal de Béns.  
 
VUITÈ.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Cubelles per a la 
signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es 
disposa en el present acord.   
 
NOVÈ. Donar compte d’aquest acord, un cop aprovat definitivament, al 
Departament de Governació i Administracions Públiques  de la Generalitat de 
Catalunya en compliment del que disposa l’article 49.3) del Reglament de 
patrimoni dels Ens locals. 
 
DESÈ. Notificar els presents acords als Serveis Territorials Barcelona II 
(Comarques) i comunicar-ho a la Regidoria d’Educació, als Serveis Tècnics i als 
Serveis Generals de l’Ajuntament, Departament d´Inventari.”  
 
El Sr. Alcalde explica els antecedents i la proposta. 
 
La Sra. González explica que es tracta d’una escola de dues línies amb 340 
alumnes entre Educació Infantil i Primària i que els criteris utilitzats en la ubicació 
i orientació de la parcel·la han estat pedagògics - es recomana que se surti per 
dos costats Educació infantil i per un altre primària-, i  tècnics -en el sentit de fer 
el Pla d’Emergència-. Segueix explicant que la superfície és la que és i per no 
hipotecar possibles ampliacions de l’IES i de l’escola es va valorar que aquesta 
seria la zona millor, per donar a dos cantons, per l’autobús escolar i per tota una 
sèrie de serveis. Diu, d’altra banda, que aquesta escola serà de l’estil del CEIP 
Vora del Mar amb tots els serveis complerts, amb menjador, cuina, gimnàs i cuina 
pròpia, que aquest era el dubte que es tenia i finalment s’ha aconseguit. Demana 
que consti en acta que manifesta la seva alegria ja que en el tema d’educació al 
finalitzar l’anterior legislatura, el 22 de maig de 2003, es demanava una altra 
escola de primària i un Institut, i ara ens hem de felicitar tots perquè acabem la 
legislatura amb una segona  i una tercera escola i els nens i nenes de Cubelles 
no només tenen places sinó que tindran una escola de qualitat i això és el que  
toca defensar com a polítics. 
 



  Exp. 1.2.1.1  07/07 
  Legislatura 2003-2007 

 

 7 

El Sr. Rodríguez manifesta que ERC donarà suport al punt, però els hi agradaria 
fer unes consideracions. La primera, quan parlen de necessitats educatives, en 
són coneixedors bàsicament pel poble, per la gent del carrer. Lamenta que 
havent estat formant part d’aquest govern durant 3 anys, tot i haver-ho demanat 
repetidament, mai han sabut quina era la realitat a nivell numèric. Exposa que li 
agradaria que quedés clar i per tots, aprofitant l’assistència de tots els grups 
polítics que tenen representació  en el Consistori, que amb el tema d’Educació no 
hi poden jugar. Comenta que ha sentit moltes vegades en boca de representants 
polítics d’un o l’altre partit una mena de paternitat en relació al tema educatiu i li 
sap greu perquè quan ERC va arribar al govern teníem un institut de secundària a 
punt d’inaugurar-se, una llar d’infants construïda, un CEIP Charlie Rivel i ens 
trobem ara amb una ampliació de la llar d’infants, un CEIP Vora del Mar, un 
menjador escolar, un futur gimnàs al CEIP Charlie Rivel i hi haurà, esperen,  
aquesta construcció del nou CEIP. Explica que li agradaria que quedés clar que 
no es pot fer una mena de  cavall de batalla per tenir la paternitat sobre aquest 
tema, entenent que totes les construccions que hi ha a Cubelles són patrimoni del 
municipi, i posa com a exemple Subirats, amb quatre mil habitants i 3 llars 
d’infants.  
 
El Sr. Alcalde demana que se centri el debat en el punt de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Rodríguez  considera que és important explicar que voten a favor del punt 
perquè entenen que hi ha una necessitat educativa, perquè entenen i creuen en 
l’educació, i més quan és obligatòria, però lamenten molt aquesta manca 
d’informació, tant quan han estat al govern com quan han estat en l’oposició, per 
poder fer previsions. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Rodríguez reitera que en el cas educatiu, no es poden buscar paternitats. 
En relació a les dades donades de finals de la legislatura passada,  explica que 
no voldria treure aquestes dades perquè també recorden que això va anar lligat a 
una sèrie de manifestacions en les que el temps també ens ha donat a tots la raó 
de com van sortir, com es van produir i a on van anar a parar, per tant podem 
estar tots molt contents per tenir un nou CEIP i ERC donarà suport al punt. 
 
La Sra. Romero diu que el PSC lògicament donarà suport a una tercera escola, 
que menys poden fer quan estaven a totes aquestes manifestacions que s’ha 
parlat,  però que en la  documentació es parla del mes de juny i  recorda que en 
una ocasió quan estaven a l’equip de govern, ja es va nomenar o es va fer –va 
sortir així sense fer una comissió per això- va sortir el tema de que es posaria al 
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costat de la deixalleria i per part del PSC ja van demanar informació d’on aniria  i 
per quin motiu justament al costat de la deixalleria. 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
La Sra. Romero continua explicant que creuen que el fet de situar aquest col·legi 
al costat de la deixalleria desaprofita molt l’espai que hi ha entre l’Institut, la 
deixalleria i  l’escola. Recorda que quan es va tractar aquest tema, ja es  parlava 
que es faria és una ampliació de la deixalleria per incloure-hi la neteja de carrers, 
camions de la brossa i creu que aquí no ens ha condicionat Ensenyament sinó 
que el que ens ha condicionat és que hi ha hagut una idea des d’algú d’aquest 
equip de govern i que al final han posat aquesta escola allà on ens destorbava 
menys per poder fer el que volem fer i en això no hi estan d’acord. Opina que 
aquest terreny és molt més mereixedor i que no tenim tants espais com per 
poder-los desaprofitar, ara  l’han posat en aquesta situació i potser demà si es fa 
aquesta ampliació que explicava el Sr. Padreny  potser destorbarà la deixalleria. 
Considera que fem les coses de pressa i corrents sense previsió i estem fent un 
Cubelles per molts anys. Explica que en el plànol  d’emplaçament del mes de juny 
encara hi consta la depuradora antiga, que ja no hi és, considera que s’ha de ser 
més clar en aquesta situació. Hi donaran suport perquè entenen que aquest 
poble tira cap endavant, que ja som una ciutat i que tenim necessitats i, per tant, 
els hi hem de donar cobertura. 
 
El Sr. Coch exposa que des d’ICV reiteren el que van dir a la Comissió 
Informativa respecte a l’aprofitament del terreny en el qual, si ja des del PSC, que 
estava al govern, hi havia les discrepàncies, per ells, que és la primera vegada 
que, avui o en la Comissió Informativa, hi ensopeguen i se situen en la proposta, 
creuen que són criteris que s’ha de reconèixer que no hi han participat i per això 
són crítics respecte de la seva  situació. Considera que evidentment que es 
necessita una escola més Cubelles, però ressalta, també, que els criteris que en 
aquest Ple la Regidora d’Ensenyament s’ha esplaiat a fer, suposa que a la 
Comissió no els va voler fer per dues raons, o bé perquè no estava documentada 
o bé perquè no tenia el ressò mediàtic que té aquest ple. Afegeix que les 
comissions també serveixen  per expressar les opinions per després poder opinar 
els regidors. Seguidament exposa que un altre tema que els preocupa referent a 
aquest CEIP, i no és pas la ubicació, i que no hi estan d’acord és aquestes 340 
places  que hi ha inscrites avui en dia i que creuen que no garanteixen les places 
al començar el curs vinent. Segueix dient que de ser això, també els tornaria a 
preocupar encara més que a l’ampliació de la llar d’infants, les mancances que hi 
ha avui en dia manifestades i sabudes per tots els pares i mares que hi van, per 
les coses fetes a corre cuita.  Finalment, es dirigeix a la Sra. González, dient-li 
que menys medalles i més realitats, que aprovar avui una escola, una cessió d’un 
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terreny quan el curs vinent comença d’aquí a 5 mesos i esperar que no es quedi 
cap nen  fora,  no sap si és vendre... no sap si dir-li fum, barracons o tan de bo 
almenys n’hi hagi així ,almenys, els nens no es quedaran a fora. Dit això, 
manifesta que Iniciativa per Catalunya votarà a favor al punt en concret. 
 
El Sr. Albet es dirigeix al Sr. Grau dient-li que col·laboració, participació ciutadana 
i totes aquestes coses però que ell pot dir molt clarament que els grups polítics no 
han participat en res. Considera que aquesta escola  és un fet consumat que s’ho 
ha amanit la regidora conjuntament amb els Serveis Tècnics. Creu que és molt 
poc seriós i de molt poca responsabilitat perquè es troben en aquest ple en el que 
voten a favor pel sentit de responsabilitat però que no s’ha escoltat la seva opinió 
i consideren que el que s’ha fet és una distribució del terreny molt mal feta. 
Segueix dient que normalment quan es fa una distribució de terreny s’intenta 
saber el que s’hi ha de fer i, en canvi, resulta que anem tallant el terreny a mida 
d’interessos. Comenta que a la última comissió informativa es va fer en la 
apercebiment, o es va dir perquè tenia aquesta forma i no s’ordenava o feia una 
reorganització més lògica del terreny i avui ens han dit que és per la sortida de 
primària i secundària, infantil i primària i pel pla d’emergència i això no s`ho creu 
ningú, que un pla d’emergència amb un solar que fa cantonada, condicioni una 
escola, imagineu-vos fins a quin punt arribaria la planificació urbanística que 
condicioni aquests fets. Creu que això ha estat poc seriós i a més estem 
destrossant un terreny que amb una bona planificació seria molt rendible, els hi 
diu que tan sols si s’hagués girat l’escola hagués tingut 22 metres de façana i ens 
haguéssim quedat amb 35 metres per ubicar en el centre una activitat com una 
llar d’infants o qualsevol altre element i ara el que ens queda és  un espai residual 
amb una “ET” al mig, que considera vergonyós. Opina que valdria la pena haver 
girat i, creu que és una proposta que es deixa a la taula si ho consideren oportú, 
que és girar terreny que tingui 35 metres en façana amb el Carrer Jaume I, li 
sembla que és, i 22 a l’altre, perquè l’espai del mig enfocat cara a mar seria molt 
més aprofitable i això és el que realment lamenta dels fets consumats, la poca 
participació i la poca visió de futur de la realitat del patrimoni municipal. Diu que 
deixa aquesta proposta sobre la taula per si ho volen tenir en compte o no, i 
afegeix que com cap partit polític es pot oposar al fet que es faci una escola i que 
ells hi votaran a favor. Afegeix com a incís, que en relació a l’acabament de la 
darrera legislatura hi va haver unes manifestacions sobre una manca d’espais, 
d’escola o de llars d’infants i resulta que totes aquestes manifestacions hi havia 
regidors que avui estan aquí, i els hi diu que regidors que estan en l’oposició són 
més senyors, que els regidors que estan a govern perquè no utilitzen els nens per 
a  fins electorals, i el que sí pot dir és que les necessitats que hi havia fa un any 
són les mateixes necessitats que hi ha ara, però amb una diferència, que encara 
hi ha senyors i persones que utilitzen els nens per fins electorals i això diu molt 
poc envers aquestes persones. 
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El Sr. Alcalde exposa que vol dir un parell de coses abans de sotmetre a votació 
el punt. Diu que la  Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Cubelles ha anat 
informant al llarg de la legislatura als membres de govern, presentant ,inclús, uns 
estudis del Departament d’Educació i amb visites, que algunes d’elles ell havia 
anat i en d’altres hi havia anat la regidora, sobre el creixement de la població, uns 
estudis fets per la Diputació. Per tant, ell no al·legaria, afegint que no és per 
defensar, sinó que és una cosa que ens interessava a tots, que aquest 
creixement obligava en el seu moment a presentar al dept. d’Educació de la 
Generalitat una necessitat de places escolars. Concreta que el 8 de març del 
2006 sí que va anar ell a Barcelona, després això ho va explicar en una Junta de 
Govern, en unes reunions de les que tenien i en les quals, a part de parlar del 
CEIP Vora del Mar, del CEIP Charlie Rivel, el gimnàs -que ja deien que ens el 
farien- es parla ja de la tercera escola i es comença ja a parlar de la ubicació dels 
terrenys. Diu que aquests terrenys, en el seu moment serveis tècnics i el Sr. 
Delàs del Departament d’Educació han escollit d’aquella manera, que potser es 
pot posar d’altres formes, però els Serveis Tècnics i el Sr. Delàs van considerar 
oportú fer-ho d’aquesta forma, que és evident que poden haver-hi diferents 
criteris per ubicar. Afegeix que la deixalleria aquí no té un futur per  tota la vida i 
que està clar que quan hi hagi un pont nou s’ha d’intentar ubicar en una altra 
banda amb els anys, ja que és una finca molt gran en la qual queda molta sòl 
encara per poder preveure i creiem que es pot anar ampliant l’IES i si, desapareix 
la deixalleria en el seu moment, queden molts metres quadrats encara per 
aquesta finca. Afegeix que el  fet  que hi hagi dibuixada la rodona en parla ben 
clar que es tracta d’una deixalleria, no que sigui la deixalleria antiga, no,  hi ha els 
dibuixos aprofitats més que res està marcat el terreny i les superfícies. Manifesta, 
finalment, que té l’obligació de  dir-los que per adoptar l’acord es necessita 
majoria absoluta. 
 
La Sra. Romero comenta que vol aclarir que quan ha dit de que no s’havia 
informat, no és per que ara estigui l’oposició i abans estigués el govern, sinó per 
que realment, només en una ocasió es va parlar i de manera de pressa i corrents 
de que venia no se qui de la Generalitat i que se li anava a ensenyar  l’espai. 
Llavors va venir el problema de a on situar-ho ja que no se n’havia parlat ni 
s’havia decidit, o sigui, que va ser una falta d’informació. Afegeix que quan es diu 
que aquí la deixalleria, quan al dibuix encara hi ha la depuradora,  per que vulguin 
o no, va afectar directament el fet s’ampliés la deixalleria i hi ha una sèrie de 
serveis a més, com ara uns contenidors del Roca. Afegeix que a més hi havia una 
previsió molt important, per part del dept. d’Obres i Serveis pel tema de deixar-hi 
els  camions de neteja de Cubelles. Per  tant, diu, no se li pot donar la volta a això 
ja que s’estava en la previsió per fer lo altre. Reitera que no hi ha hagut 
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informació, però que la necessitat hi és i per això votarem, però que no 
confonguem per que no val la pena confondre a la gent.  
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
   
 3. PROPOSTA, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE LA CORPORACIÓ, AMB L’AMORTITZACIÓ DE LA PLAÇA DE 
PERSONAL LABORAL DEL LLOC DE TREBALLADOR/A FAMILIAR, GRUP 
“D”, DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL, PER HAVER ESTAT ASSUMIT 
EL SERVEI EN LA SEVA TOTALITAT, PEL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF. 
 
Ateses les necessitats de plantilla sobrevingudes en aquest exercici com a conseqüència 
de la reorganització del Departament d’Acció Social, que es concreta per fer el traspàs 
de la gestió de la plaça de Treballadora Familiar a l’Àrea de Serveis Socials Sanitat i 
Cooperació del Consell Comarcal del Garraf. 
 
Atès ofici que va tenir entrada al registre general de la Corporació el 8 de febrer de 2007, 
amb núm.2007/1502, de l’Àrea de Serveis Socials Sanitat i Cooperació del Consell 
Comarcal del Garraf, en el qual informaven que a partir de l’1 de març del 2007 assumien 
la gestió del lloc de treball de Treballador/a Familiar de l’Ajuntament de Cubelles.  
 
L’art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot modificar 
amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, 
suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici 
següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna; 
 
L’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que el Ple és l’òrgan competent per 
aprovar la plantilla de personal; 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció dels 
següents; 
 
ACORDS 
 
Primer.  Modificar la plantilla de personal laboral de la Corporació en el sentit d’amortitzar 
la plaça i el lloc de treball de treballadora familiar, grup D nivell 14 del departament 
d’Acció Social, amb efectes des del 1 de març de 2007, per haver estat assumit el servei, 
en la seva totalitat, pel Consell Comarcal del Garraf. 
  
Segon. Imputar la modificació per amortització amb càrrec a les partides corresponents 
del pressupost vigent. 
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Tercer. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent i 
a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents administracions. 
 
En aquests moments, s’absenten de la sessió el Sr. Coch i la Sra. Cuadra. 
 

El Sr. Alcalde explica la proposta i  que el fet que el servei hagi estat assumit, en 
la seva totalitat pel Consell Comarcal del Garraf és per que  a partir d’un 
determinat nombre d’habitants de la població el servei l’assumeix la pròpia 
població i per un nombre inferior el servei l’assumeix el Consell Comarcal, i així 
es dona en les poblacions de  la comarca del Garraf, i que això es va demanar 
perquè dóna una sèrie d’avantatges, com ara la coordinació de tots aquests llocs 
de treball. 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Cuadra i el Sr. Coch. 
 
El Sr. Alcalde explica que la treballadora actual que ocupava aquesta plaça hi 
està totalment d’acord. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (1 del PPC, 1 
d’ERC, 1 del Sr. Grau, 1 d’ICb, 3 d’EC-FIC, 2 del PSC i 2 d’ICV), cap vot en 
contra i 2 abstencions (2 de CIU). 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Grau. 
 
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER RELATIU AL 
NO ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
DERIVAT DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA EXPEDIENT 2222/14/06 MODALITAT CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS. 
 
Atès que l’aprovació de la modificació pressupostària amb codi d’expedient 
2222/14/06, modalitat crèdits extraordinaris finançats amb romanent líquid de 
tresoreria, provocà el no assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

Atès que, d’acord amb el que preveu la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
General d’Estabilitat Pressupostària, el trencament de l’estabilitat implica la 
necessitat d’aprovar un pla econòmic financer, si bé la seva formulació, en el cas 
de derivar-se de l’aprovació d’una modificació pressupostària finançada per mitjà 
de romanent de tresoreria, pot ser instrumentada únicament mitjançant un 
informe que acrediti aquest fet. 



  Exp. 1.2.1.1  07/07 
  Legislatura 2003-2007 

 

 13 

Vist l’informe de la intervenció municipal núm. 14/07, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 

 
Aprovar el Pla Econòmic Financer consistent en l’acreditació de l’origen del 
trencament de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb l’informe 
d’intervenció núm. 14/07, donat que el no assoliment de l’objectiu es produeix pel 
finançament de la modificació del pressupost 2222/14/06 amb utilització de 
romanent de tresoreria, no essent necessària l’adopció de mesures de correcció 
financera. 
 
El Sr. Alcalde explica la proposta. 
 
La Sra. Miquel exposa que més que una qüestió tècnica, que entenen tot el 
procés perfectament , el grup d’IC-V s’abstindrà en aquest tema per una qüestió 
quasi de forma, en el sentit de que tot i que en aquests moments l’acord que 
prenen sobre l’aprovació d’aquest pla econòmic financer consistent en 
l’acreditació de l’origen del trencament que va ser l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i que, per tant, no és necessari per que ve de la utilització del 
romanent de tresoreria,  sí que li agradaria deixar constància  que en el Ple 
extraordinari i urgent del 29 de desembre passat, que es va haver de fer abans 
d’acabar l’any i que va ser molt enfarragós, van creure necessari en aquells 
moments manifestar que tenia que haver passat un altre tipus d’informe i en el 
que demanaven què passava amb el pla econòmic financer. Per tant, per una 
qüestió de forma, el grup IC-V s’abstindrà. 
 
El Sr. Alcalde recorda al grup d’IC-V que ells van ser qui l’havien demanat, que 
realment es va agafar el compromís, que dins l’informe ja es preveien els camins 
possibles i  ara es complementa dient s’agafa aquest camí, que és aquest informe 
previ degut a l’estructura que hi ha. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (1 del PPC, 1 
d’ERC, 1 d’ICb, 3 d’EC-FIC, 2 de CIU i 2 del PSC), cap vot en contra i 3 
abstencions (1 del Sr. Grau i 2 d’IC-V). 
    
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2005. 
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2005 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un dictamen aprovador en data 
12/02/07. 
 
Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) pel període reglamentari, van formular-se reclamacions 
que han estat objecte d’estudi per la Comissió Especial de Comptes, en data 24/04/07, la 
qual ha dictaminat favorablement el Compte General, atès que les reclamacions 
plantejades no impliquen cap variació, acordant la seva elevació al plenari municipal. 
 
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, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local 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 els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2005, integrats pels estats bàsics següents: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
- Balanç de situació.  
- Compte de resultats. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat de 
dos milions tretze mil cent tres euros amb noranta-tres cèntims (2.013.103,93€). 
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar 
corresponents a pressupostos tancats.  
- Estat de la tresoreria.  
 
2. Annex als estats i comptes anuals: 
- Balanç de comprovació. 
- Estat de modificació de crèdit. 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de sis milions setanta-un mil cinc-cents setanta-dos euros amb vint 
cèntims (6.071.572,20€) i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament 
afectat de dos milions dos-cents setanta-sis mil trenta-tres euros amb noranta-set  
cèntims (2.276.033,97€). 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries. 
  
 
SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals. 
 
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic de 2005, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles mencionats en la part expositiva.” 
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El Sr Alcalde explica els antecedents i la proposta. 
 
La Sra. Miquel exposa que hi ha hagut retard en l’aprovació dels comptes durant 
tota la legislatura i que marxem d’aquesta aquesta que no portarem n’hi el compte 
general 2006 a l’aprovació del Ple i considera que és un acte d’insolidaritat de les 
persones que han estat governant per deixar els comptes generals pels grups 
que puguin venir en una propera legislatura. Afegeix que  IC-V,  durant aquesta 
legislatura ha votat en contra de tots els comptes generals que s’han presentat 
tant a la Comissió Especial de Comptes com al Ple de l’Ajuntament, i en aquest 
també votaran en contra per dos motius: un perquè venen reclamant el tema de 
l’auditoria, cosa que no s’ha fet i que entenen que ja es tindria d’haver portat a 
terme i dos per que han estat l’únic grup durant tota la legislatura que han 
presentat una sèrie de reclamacions i objeccions sobre els comptes generals de 
l’Ajuntament. Exposa que les al·legacions que han fet amb reclamació i objecció 
són dues, i en totes dues pensen que tenen la raó, independentment del que 
desprès s’hagi pogut decidir. Una el fet de que una vegada més l’Ajuntament de 
Cubelles està incomplint la llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals en 
l’aprovació del que és el Compte General, exactament igual que ha fet durant tota 
aquesta legislatura la qual estableix els comptes generals s’han d’aprovar abans 
del dia 1 d’octubre de l’any posterior a l’exercici que es tracti, es a dir en aquest 
cas s’havia d’haver aprovat abans de l’1/10/2006 i l’altre es el fet que venim 
reclamant amb aquestes objeccions reclamacions que l’Ajuntament de Cubelles 
té dins del seu romanent de tresoreria una xifra d’1.646.426€ com a deutors 
pendents de cobrament, el que diem dubtós de cobrament i que per tant, una 
vegada més ens veiem obligats ha demanar al Govern de l’Ajuntament de 
Cubelles , en aquest cas Entesa i Iniciativa per Cubelles el respecte a la legalitat i 
la transparència de la gestió. Afegeix que entenen que si això s’hagués portat 
durant la legislatura d’una manera més eficient i eficaç, avui en dia, potser 
podríem estar parlant d’una altre manera. però que de la mateixa manera que 
diem el què s’ha fet bé, doncs també el que s’ha fet tan malament doncs  és un 
exercici de responsabilitat, no tots som perfectes i, a vegades, hi ha alguns temes 
que ens poden agradar més o menys i ens hi dediquem més o menys. Diu que  
en tot cas, pel que fa als  comptes generals de l’Ajuntament de Cubelles marxen 
d’aquesta legislatura demanant legalitat i transparència. Esperen que els grups 
que puguin vindre de cara propers governs agafin aquest respecte a la legalitat 
per tirar en davant  els Comptes Generals de l’Ajuntament de Cubelles 
  
El Sr. Albet considera que ha estat molt bé i molt correcte  que aquest any, 
almenys en aquesta legislatura, s’han pogut tancar els comptes al dia, semblava 
doncs que al començament hi havia una dinàmica bastant forta en poder posar 
tots els comptes al dia i es una llàstima perquè ara amb un petit esforç s’hagués  
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pogut portar a terme. Diu que no li agradaria que hi hagués confusions, que el 
romanent de tresoreria, que sí que realment és molt important, realment és de si 
milions d’euros, però les inversions que fan falta en aquest poble, superen els 
divuit milions d’euros, això vol dir, que encara que sembli que l’economia de 
l’Ajuntament està sanejada, per posar el poble en la seva normalitat tan a nivell 
de neteja, de recuperació de carrers, donar equipaments i serveis de qualitat no 
n’hi prou amb aquests 6 milions d’euros sinó que en fan falta tres vegades més i 
per això li agradaria que d’aquí no sortissin tots convençuts que aquí de diner n´hi 
ha  molt quan, realment, el que no hi ha és diners, el que sí que hi ha és molta 
feina per fer i molt de diners per anar a buscar, per poder normalitzar la situació 
del poble. 
 
El Sr. Alcalde, exposa que abans de procedir a la votació, vol aclarir que 
l’Ajuntament ha fet un esforç en totes les liquidacions que portava endarrerides, 
que això ja ho han dit altres vegades i cada vegada s’han acostat més a la data 
de la liquidació que marca la llei. A l’hora de mirar els números considera que no 
han fet ús d’aquestes prioritats o preferències que tenen per poder veure l’estat 
de comptes durant el termini d’exposició al públic. Diu que són conscients que no 
s’han complert els terminis i per això s’ha treballat per posar-ho al dia entre la 
legislatura anterior i aquesta, però els comptes es presenten allà on s’han de 
presentar: a Hisenda, a la Sindicatura de Comptes, al propi Ajuntament, etc, 
complint la legalitat però fora de temps, en això hi estan d’acord. Considera  que 
és evident que hi ha transparència ja que bé es donen tots els comptes, hi ha tots 
els llibres, complint-se tota la normativa vigent en aquest sentit. Respecte el 
compte general del 2006, si que si en un cas la interventora que ho corregeixi, 
s’hi està treballant perquè ha d’estar elaborat el juny del 2007, que és quan s’ha 
de constituir la Comissió Especial de Comptes, i el mes d’octubre es quan 
s’hauria de presentar la liquidació, i per tant estaríem ja en línia. Diu que s’està 
treballant almenys per poder tenir el Decret en el qual hi hagi el Compte, ja tot 
tancat que faci referència al Compte corresponent al 2006, per que el juny del 
2007 acabaria l’exposició i hi hem dedicat tots els esforços.   
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 4 vots a favor (1 d’ICb i 3 d’EC-FIC) 
2 vots en contra (2 d’IC-V) i 7 abstencions (1 del PPC, 1 d’ERC, 1 del Sr. Grau, 2 
de CIU i 2 del PSC). 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió 
quan són les  14:18  hores.  
 


