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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DE 29 DE DESEMBRE DE 2006 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 
13 DE DESEMBRE DE PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 29 de desembre de 2006, a les 10,00 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, 
 
- Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs, regidora del PSC, 
 
- Sr. Miguel Àngel López Robles, regidor del PSC, 
 
- Sr. Xavier Grau i Roig, regidor d’ICb, 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV, 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CiU 
 
Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU. 
 
Sr. Joan A. Rodríguez i Serra, regidor d’ERC. 
 
Sra. Juana Navarrete Jiménez, regidora del PPC. 
 
Actua com a Secretària la Sra. Trinidad Hernández i Bordallo, Secretària General 
acctal. de  la Corporació, en virtut de Decret 627/2006 de 22 de desembre. 
 
Assisteix també al Ple la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora municipal. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
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1. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA 
SESSIÓ  

 
Se sotmet a votació el caràcter urgent del present Ple i s’aprova per 11 vots a favor 
(1 PPC, 2 d’ICb, 3 EC-FIC, 2 PSC, 2 ICV i 1 de la Sra. Noemi Cuadra Soriano de 
CIU), i amb el vot en contra del Sr. Joan A. Rodríguez i Serra, d’ERC, i l’abstenció 
del Sr. Joan Albet i Miró de CIU, per no estar present a la sala. 
 
El Sr. Rodríguez fa una explicació del seu vot en contra i manifesta que la 
convocatòria d’un Ple en dia i hora laborables vulnera el dret dels representants 
polítics d’assistència a la seva feina.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sala el Sr. Albet. 
 

2. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. 

 
El Ple de la corporació en  data 4/12/06 va aprovar inicialment la modificació amb 
codi  d’expedient 2222/14/06, modalitat crèdits extraordinaris finançats amb 
Romanent Líquid de Tresoreria, per un import total de 2.715.000€. 
 
En data 6/12/06 va ser publicat l’Edicte en el BOP de  Barcelona número 291, obrint-
se un període d’exposició pública per 15 dies durant el qual les persones 
interessades podien examinar-lo i presentar les reclamacions que estimessin 
oportunes. 
 
Durant el període d’exposició pública, segons consta en el certificat emès per la 
secretaria municipal, s’ha presentat l’escrit de reclamació per part del Grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, amb data 27/12/2006 i amb RE núm. */*, en el que 
demana l’elaboració del pla econòmic financer i al·lega el no respecte a la legalitat. 
 
Vistos els informes d’intervenció núm. 44/06 de 28/12/06 i de secretaria núm. 27/06 
de 28/12/06, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar la reclamació presentada durant el període d’exposició pública 
de l’expedient 2222/14/06 de modificació del pressupost per a l’exercici 2006 (amb 
registre d’entrada número */*). 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació pressupostària modalitat crèdits 
extraordinaris que es detalla a continuació: 
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Crèdits extraordinaris: 

  Partida Nom Consignació 
pressupostària 

02.121.60128 Obres Antiga Casa Policia 60.000,00 € 

04.432.60127 Nou pont Riu Foix 1.600.000,00 € 

07.451.62227 Adequació Biblioteca Municipal 80.000,00 € 

08.452.60129 Urbanització Plaça Camp de Futbol 500.000,00 € 

08.452.60130 Accés Poliesportiu Municipal 410.000,00 € 

10.751.62226 Creació Empresa Municipal 65.000,00 € 

Total altes crèdits :  2.715.000,00 €   

  Finançament:  

    01.870.00       Romanent líquid de tresoreria no 
afectat i disponible:  

2.715.000,00 € 

 
Tercer.- Disposar la publicació de l’Edicte en el BOP de la província de Barcelona 
corresponent a l’aprovació definitiva de la modificació del Pressupost General.“ 
 
El Sr. Alcalde explica que el passat 4 de desembre de 2006 el Ple va aprovar 
inicialment la modificació del Pressupost del 2006 sota la modalitat de crèdit 
extraordinari, finançat amb el romanent de Tresoreria, amb la finalitat de poder 
realitzar diversos projectes municipals. Continua dient que, acabat el període 
d’exposició pública, concretament el dia 27 de desembre de 2006, s’ha presentat 
una reclamació del grup d’ICV el mateix dia 27 de desembre a les 13,00 hores, per 
tant, el dia de finalització de l’exposició pública, fet que justifica la convocatòria 
d’aquest Ple extraordinari i urgent avui a les 10,00 hores. Si la reclamació s’hagués 
presentat abans, s’hauria realitzat la convocatòria del Ple el dia 28 de desembre a la 
nit.  Afegeix que, l’acord que es prengui en relació a la proposta s’ha de publicar en 
el BOP,  per la qual cosa s’ha de enviar a dit organisme abans de les 20,00 hores, 
motiu pel qual es convoca el Ple a les 10,00 hores. Conclou dient que és 
responsabilitat dels regidors assistir als Plens, fet emparat per la llei.   
 
La Sra. Miquel pren la paraula i manifesta que al Ple del 4 de desembre de 2006, tal 
i com ha informat l’Alcaldia, es va procedir a l’aprovació inicial  de la modificació del 
Pressupost per concessió de crèdit extraordinari.  En base a aquell Ple i als informes 
que acompanyaven l’aprovació inicial,  i havent-hi un precedent per la correcció del 
desequilibri del Pla econòmic a mig termini, entenien que no s’havia acabat de fer la 
feina correctament des de la Regidoria d’Hisenda i, en conseqüència, i tal com ja van 
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manifestar, i de conformitat amb el seu vot en contra de l’aprovació inicial, van 
considerar convenient presentar aquesta reclamació. 
 
Continua dient que a l’informe d’Intervenció figura tota l’explicació en relació a la 
reclamació, i s’afegeix que es pot fer un informe preceptiu o un informe concret 
sobre el desequilibri financer.  Per tot això, dona les gràcies i manifesta que la 
reclamació ha servit per alguna cosa.  Afegeix que al Ple del 4 de desembre de 2006 
no es va respectar el principi de transparència informativa.  Reitera les gràcies per la 
celebració del present Ple com a conseqüència de la reclamació d’ICV, ja que s’ha 
aconseguit que hi hagi transparència en aquest assumpte. 
 
Tanmateix, manifesta que a l’informe d’Intervenció es fa referència a la liquidació de 
2004, en el que el trencament de l’objectiu d’estabilitat pressupostària es produïa per 
la incorporació obligatòria del romanent de Tresoreria i que hi havia un Decret 
d’Alcaldia de 7 de febrer de 2006 en el que s’indicava que, com a màxim, al maig de 
2006, s’havia de presentar el Pla econòmic financer. 
 
Finalitza reiterant el seu agraïment per la realització del present Ple. 
 
El Sr. Albet pren la paraula i diu que fa poc es va criticar la realització d’un Ple 
extraordinari per deixar un assumpte sobre la taula,  i ara s’està fent el mateix.  
Continua dient que s’està fent un Ple per donar les gràcies i que ara no es diu res del 
cost d’aquest Ple extraordinari, que ascendeix a la quantitat de 500.000 de les 
antigues pessetes,  i que ha estat provocat pel grup d’ICV.   
 
La Sra. González pren la paraula i pregunta a la Secretària si es possible votar el 
primer i el segon acord de la proposta de forma separada, a la qual cosa la 
Secretària contesta que no es possible.  Continua dient que farà l’explicació de vot, 
així manifesta en relació al primer acord que diu literalment “Desestimar la 
reclamació presentada durant el període d’exposició pública de l’expedient 
2222/14/06 de modificació del pressupost per a l’exercici 2006 (amb registre 
d’entrada número */*)” ,  que en dita reclamació feta per la cap del grup d’ICV,   els 
punts en es que basa per justificar la reclamació són els següents:  el primer punt 
literalment “demanem la planificació d’aquest Pla econòmic-financer corrector a mig 
termini” i el segon punt literalment “demanem al govern de l’Ajuntament de Cubelles 
el respecte a la legalitat i a la transparència en la gestió”.  Manifesta estar totalment 
en contra de basar una al·legació en demanar la legalitat i la transparència en la 
gestió, partir d’aquest pressupost es partir d’un pressupost fals, per tant si es pogués 
separar el primer acord del segon, aquest primer ho votarien en contra.  Con que 
tècnicament no es pot fer, demana que consti en acta un no rotund a la primera 
proposta d’acord i quant a la segona proposta d’acord d’aprovació definitiva de la 
modificació pressupostària el seu vot serà d’abstenció, perquè tal com ja van 



  Exp. 1.2.1.1  23/06 
  Legislatura 2003-2007 
 

 5 

 

manifestar, considera que havia de ser fruit d’unes prioritats i d’un consens.   
Conclou dient que en conjunt s’abstindran. 
 
El Sr. Alcalde explica que a l’acord segon de la proposta que es va presentar al Ple 
del dia 4 de desembre de 2006 deia : “Elaborar un Pla econòmic financer corrector, 
d’acord amb la normativa vigent general d’estabilitat pressupostària, serà sotmès a 
l’aprovació del Ple, etc.”  Per tant,  en aquest punt es recull l’elaboració d’un pla 
econòmic financer.  Per altra banda, l’informe dels Serveis Econòmics de 27 de 
novembre de 2006, document que s’acompanya a la proposta del Ple del 4 de 
desembre de 2006,  a les conclusions diu literalment: “el pressupost general, 
incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit no s’ajusta al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària, amb la qual cosa i atès d’article 22 de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària, l’Ajuntament està obligat a presentar un pla 
econòmic financer corrector a mitjà termini.  Aquest Pla serà sotmès a l’aprovació del 
Ple de la Corporació.”  Afegeix que, com es pot veure, hi ha un compromís del Ple 
de portar a terme el Pla econòmic financer en el termini de tres mesos.  
 
 Continua dient que l’informe d’Intervenció núm. 44/06, emès a conseqüència de la 
reclamació formulada, recull que els extrems que ha assenyalat, ja van ser posats de 
manifest a l’informe d’Intervenció i traslladats en la pròpia proposta d’aprovació de la 
modificació pressupostària, ja que en els antecedents es recollia aquest fet i per altra 
banda, a l’acord segon s’acordava la realització del Pla econòmic financer, havent-se 
actuat, per tant, d’acord amb la normativa legal establerta.  L’aprovació del Pla haurà 
de fer-se dintre dels tres mesos següents a l’aprovació definitiva de la modificació”.  
Més endavant diu que el trencament de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, si està 
motivat per la utilització del romanent de Tresoreria, el Pla econòmic financer es 
limitarà a posar de manifest aquesta circumstància, sent únicament necessari un 
informe que pot ser informe preceptiu de l’expedient o bé un informe emès a l’efecte.  
De tot això es dedueix que la normativa ja preveu la realització del Pla, i a més per 
acord de Ple que s’ha de portar a terme en un termini màxim de 3 mesos.  Per tant, 
en relació a la reclamació d’ICV,  ha existit un respecte total a la transparència i a la 
legalitat.  No entén la presentació de la reclamació d’ICV, a excepció que es 
pretengui tenir un afany de protagonisme, sense cap fonament, forçar un Ple 
extraordinari i urgent sense motius buscant altres finalitats, i creant una burocràcia 
sense cap necessitat, en tot cas, sense cap interès en tirar endavant els projectes 
municipals. 
 
La Sra. Miquel contesta a l’Alcalde i diu que al Ple ordinari del 20 de febrer de 2006 
hi ha un acord plenari relatiu al mateix tema de l’equilibri pressupostari que no s’ha 
complert, i que avui ho porta precisament perquè sabia que l’Alcalde sortiria per 
aquesta banda.  Afegeix que, com a molt tard, s’havia d’haver presentat el pla 
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econòmic financer el 7 de maig de 2006 i que estem acabant l’any i no s’ha 
presentat res, per això presenten l’al·legació del desequilibri pressupostari que es 
presenta en aquest Ple.  Replica al Sr. Albet que es repassi les actes per veure la 
realitat del procés, no es fa un Ple només perquè sí. 
 
L’Alcalde sotmet a votació l’estimació de la reclamació que presenta el grup 
municipal d’ICV i no s’aprova per 2 vots a favor (2 ICV), 6 en contra (1 PPC, 3 EC i 2 
PSC) i 5 abstencions (1 ERC, 2 ICb i 2 de CIU) 
  
La Sra. Cuadra demana l’explicació de vot i comenta que el vot d’abstenció de CIU 
es basa en que al Ple d’aprovació inicial de la modificació s’havien arribat a uns 
acords amb diversos grups municipals en dues reunions, i es van trobar que en dit 
Ple a banda dels punts que s’havien consensuat amb la majoria de regidors, se’n 
van posar molts més, per això aquell dia van marxar del Ple i avui s’abstenen. 
 
En aquest moment la Secretària demana a l’Alcalde que aclareixi el sentit del vot, ja 
que la proposta presentada consta de dos punts que s’han de votar en conjunt: 
DESESTIMAR la reclamació presentada per ICV i APROVAR DEFINITIVAMENT la 
modificació pressupostària. 
 
L’Alcalde aclareix que s’ha desestimat la reclamació presentada i que, en 
conseqüència s’aprova la desestimació de la reclamació i s’aprova definitivament la 
modificació del pressupost.  Per tant, s’aprova el conjunt de la proposta presentada 
en la seva integritat. 
 
En virtut d’aquest aclariment fet per l’Alcaldia als membres del Ple,  la constatació en 
acta del sentit de la votació és la següent: es desestima la reclamació i per tant 
s’aprova la proposta d’acord presentada, en la seva integritat, per 2 vots en contra 
(2 ICV), 6 a favor (1 PPC, 3 EC i 2 PSC) i 5 abstencions (1 ERC, 2 ICb i 2 de CIU). 
 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’Alcalde President aixeca la sessió 
quan són les 10,25 hores.  


