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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 4 
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 4 de desembre de 2006, a les 20:10 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 d’ICb, 
 
- 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 Jiménez, 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 
la Corporació. 
 
Assisteixen també al Ple la Sra. Marga Pomares i Sánchez, arquitecta 
municipal i el Sr. Noël-Herman Casals i Ramon, interventor accidental, segons 

Decret de l’Alcaldia núm. 419/2006, de data 20 de setembre de 2006.  
 
 

 REGIDORIA D’HISENDA 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE 
PRESSUPOST PER CONCESSIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 
Expedient número 2222/13/06, referent a la modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit. 
   
Pel Decret de l’Alcaldia 566/06, de data 20 de novembre de 2006, s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de 
crèdit. 
   
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals 
no hi ha suficient consignació en el pressupost ordinari actual i no es poden 
demorar fins l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
generals, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les 
disposicions vigents.  
  
Despeses que cal finançar:  
  
Crèdits extraordinaris: 
   

Partida Nom Proposta 
d’increment 

02.121.62502 Mobiliari i Equips d’Oficina 34.000,00 € 

02.121.62600 Equips Procés Informació 89.000,00 € 

03.432.62706 Projecte Elaboració POUM 60.000,00 € 

04.432.61100 Millores Via Pública 941.723,46 € 

04.432.61119 Ordenació Espais Verds 465.000,00 € 

04.432.61120 Pla Accessibilitat 175.000,00 € 

04.432.62215 Construcció Naus a les Salines 357.000,00 € 

04.432.62300 Senyalització de Carrers 69.000,00 € 

08.452.62202 Inversions Construccions Esportives 417.173,60 € 

11.463.62601 Ràdio 25.000,00 € 

12.442.62211 Ampliació Cementiri Nínxols 75.000,00 € 

 

Total crèdits :  2.707.897,06 €   
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Finançament que es proposa:  
 
Romanent líquid de tresoreria: 
   

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:  5.715.151,30 € 

 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del 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 als articles 34 a 38 del Reial decret 
500/1990. 
 
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el 
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, 
el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres 
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals 
s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.  
 
D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves 
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o 
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer 
corrector.  
   
Per tant,  
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PROPOSO al Ple l’adopció dels acords següents:  
   
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2222/13/06, que cal 
finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals, del 
pressupost vigent de la corporació. 
  
2. Elaborar un pla economicofinancer corrector de conformitat amb l’article 22 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació ja que el 
pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, no s’ajusta 
al  compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
   
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.”   
 
El Sr. Alcalde explica de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2005 hi ha 
un romanent de tresoreria de 6.071572, 20 €, que una vegada deduït l’import 
d’un crèdit finançat amb aquest romanent, resten pendents d´utilitzar 
5.715.151,30 €; afegeix que un dels acords del pacte de govern era fer les 
liquidacions dels exercicis pendents i després aplicar-lo a inversions pel 
municipi, i per això proposa unes despeses que considera prioritàries per la 
població. Seguidament, diu que davant la situació sanejada de l’Ajuntament es 
podran demanar crèdits per finançar els projectes que no es poden cobrir amb  
aquest  romanent. Explica que mentre hi havia el govern municipal inicial es va 
treballar per establir prioritats i arribant els grups a un principi d’acord, però que 
la nova composició de govern, a partir d’octubre, dificulta el calendari per 
treballar-ho. A continuació  explica el procediment per a incorporar l´esmentat 
romanent a pressupost, indicant que la data límit per tenir-lo aprovat és a finals 
d’any, i que aquest fet justifica la convocatòria d´un Ple extraordinari. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’aprovació de les dues modificacions permet deixar 
la porta oberta, des del punt de vista econòmic, per poder actuar durant tot el 
2007 i portar a terme les actuacions previstes, ja que estan incloses en el 
pressupost del 2006, encara que aquest es prorrogui o es faci un de nou, i que  
això és positiu tant pels regidors com pels ciutadans. Continua argumentant 
que si no s’aprova aquesta proposta ara no es podran executar els projectes 
fins l´últim trimestre de 2007, doncs caldrà fer la liquidació del 2006, donar-ne 
compte en un Ple, preparar l’expedient de modificació pressupostària i elaborar 
el pressupost del 2007, i que aquest procés ens portaria al mes de maig quan, 
al coincidir amb les eleccions municipals, el procés quedaria suspès i a l’espera 
del nou govern. Finalment, detalla els projectes que es presenten. 
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El Sr. Rodríguez diu que els municipis normalment fan inversions, i que aquest 
no és el cas de Cubelles; que la gestió econòmica no s’ha portat bé, i explica 
que hi han dos tipus d’inversions: les que són fruit d’un projecte nou i les de 
funcionament ordinari, i que a un regidor que ha de fer unes inversions pel 
funcionament diari de la seva regidoria se li exerceix un control polític. Indica 
que la inversió en la biblioteca ha estat motivada per una denúncia del Comitè 
de Treballadors, i que la RENFE és competència del Govern Central. 
Seguidament, explica que a la Comissió de Govern de final d’any s´aproven un 
munt de factures perquè algun regidor estira més el braç que la màniga per 
resoldre urgències, que s’aprovaven molts cops a contracor perquè no es 
tractava per igual a tots els regidors i perquè significava molt sovint canvis de 
partides pressupostàries. Seguidament, demana que el Govern faci un exercici 
de responsabilitat, i considera que no es fa la participació ciutadana cridant les 
Associacions de Veïns del municipi a reunions urgents dissabte i diumenge, 
quan el Ple és dilluns. 
 
La Sra. Navarrete considera que el discurs del Sr. Rodríguez està molt bé, però 
que l’hauria d’haver fet abans, ja que – diu - durant els tres anys que ha estat al 
Govern ERC ho va assumir tot; com els pressupostos continuistes sense 
inversions. Afegeix que hi ha manca de gestió i de resultats; que les crítiques 
que fa ara el Sr. Rodríguez al govern no serveixen per res i li fan perdre 
credibilitat, i que si no era capaç de defensar la seva Regidoria, hauria hagut de 
marxar abans. 
 
La Sra. Romero explica que hi han hagut dues reunions amb tots els grups 
polítics per consensuar com distribuir el romanent de tresoreria, però que les 
partides engloben moltes coses que no han estat consensuades ni amb els 
grups polítics ni amb els veïns. Assenyala que el PSC va dir que s’havien de 
marcar prioritats, tenint en compte el poble i les urbanitzacions, i que calia fer 
una previsió global del que pujaven les millores de tot el poble; considera que 
aquesta és una proposta electoralista. Continua indicant que el PSC està 
d’acord amb tots els projectes consensuats, però demana que s’esmeni la 
proposta traient-ne les partides no consensuades ni urgents. Diu estar d´acord 
amb la inversió en espais verds, però indica que ja s’ha fet un concurs on es 
preveia que es farien càrrec també dels de nova construcció, i en el Clot del 
Bassó i la Mota de Sant Pere només s’adequa la plaça de Pere IV i s’arranja un 
jardí; afegeix que no sabem si ens donaran la subvenció pel projecte 
d’accessibilitat de les platges; que està d’acord amb el projecte d’accessibilitat 
de la Plaça del Mercat, però que es deixen coses.  
 
En aquests moments, s´absenta la Sra. González. 
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La Sra. Romero continua dient, respecte l’accessibilitat de RENFE, que hi està 
d’acord, però que s´hauria de demanar a RENFE que complís amb aquestes 
necessitats. Finalment,  considera que, si la liquidació del 2006, es tanca durant 
el primer trimestre de l’any, quan es faci el pressupost, aquest romanent es 
podrà fer servir, si no s’ha gastat. 
 
En aquests moments, s´incorpora la Sra. González. 
 
El Sr. Coch diu que no han vist inversions que demanen els veïns de fa molts 
anys, com l’enllumenat públic de Mas Trader i les inundacions que corren en el 
sector de la C-246, carretera a via del mar. Seguidament, apunta que es 
proposen onze partides amb vint inversions diferents, de les quals ICV podria 
assumir-ne alguna si es voten per separat, però que si l´Alcalde presenta una 
proposta sola per què ho acceptin tot,  encara que n’hi hagi una de sola amb la 
que no hi estan conformes, es veuran obligats a no votar-ho a favor.  
 
Seguidament el Sr. Coch passa a desglossar la proposta d’ICV: en mobiliari 
d’equipaments d’oficina, informàtica podrien estar d’acord; amb la revisió del 
Pla General d’Ordenació Municipal, tot i que indica que els hauria agradat 
intervenir-hi, diu que hi estarien d’acord; quant als arranjaments, hi veuen 
moltes mancances, com l’obertura del Pg. Soledat. Quant a la modificació de 
l’enllumenat públic proposat, considera és una malversació de fons i una mala 
planificació. Seguidament, considera que, al procedir-se a la recepció de certes 
urbanitzacions, amb els diners de tots el cubellencs s´han  pagat les 
mancances d´aquelles, i posa com exemple l’enllaç al carrer Cirerer, i 
considera que es tornen a afavorir, si no a empreses, a persones particulars. 
 
Considera el Sr. Coch que el Sr. Marcillas ha afavorit el seu electorat, que es 
troba en aquells carrers que vol asfaltar, i enumera un seguit de carrers que 
necessiten una actuació. Quant a la millora de zones verdes, considera que 
caldria especificar-les, i que potser alguna no és competència de l´Ajuntament, 
com les lleres del riu Foix. Respecte el projecte d’accessibilitat de la Plaça del 
Mercat, diu que és un vell projecte, però destaca que es tracta de sòl no 
urbanitzable, de valor agrícola, Clau 16. En el tema de RENFE, diu que les 
actuacions s´han de realitzar dintre el domini públic de RENFE,  tot i que 
convenen. Quant a les naus industrials, demana que consti en acta que no 
s’han fet per interessos privats d’alguns regidors  d’aquest  govern, i diu que 
entenen que l’alimentació de cada mes d’aportacions per arrendaments és 
beneficiari pels seus interessos polítics, i això vol que consti en acta. Respecte 
la Regidoria d’Esports, considera que es necessiten les grades; creu que no 
s´ha d´invertir en el lloc on es troba l’emissora municipal, ja que es necessita un 
espai, com per al casal d’avis. Continua exposant que no considera inversió la 
construcció dels 84 nínxols, sinó una despesa diària. 
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Finalment, el Sr. Coch explica que ICV no va assistir a cap reunió de les 
proposades pel Regidor d’Hisenda, perquè van demanar mitjançant instància 
on estaven disposats els sis milions d’euros i encara no se’ls ha contestat, per 
això, considera que es vol condicionar un possible govern que no sigui el del 
Sr. Marcillas i, per afegeix que si no s’accepta la proposta d’esmena d´ICV 
votaran en contra.   
 
En aquests moments s’absenta el Sr. Coch de la Sala de sessions. 
 
El Sr. Albet considera que hi ha hagut improvisació; que no hi ha hagut 
participació ciutadana, ni consens per portar a terme projectes en el poble, ni 
planificació a curt, mig i a llarg termini. Seguidament, explica que el romanent 
és fruit de la no inversió durant molt anys, i que això és negatiu perquè les 
inversions fa quatre anys tenien un cost i avui en tenen un altre, és a dir, que 
aquest romanent és mostra d’empobriment  per no haver invertit els recursos 
en el seu moment.  
 
En aquests moments, s´incorpora el Sr. Coch.  
 
Seguidament, el Sr. Albet explica que es van fer unes reunions i arribar a uns 
acords molt senzills: assumir uns projectes a curt termini i  programar, amb la 
participació de la ciutadania, els projectes a mig i llarg termini per respondre 
realment a unes necessitats. Afegeix que cal que l’Ajuntament funcioni, dotant 
de recursos a les persones que hi treballen perquè puguin fer la seva tasca, 
però dins d’un ordre, perquè considera que aquest no és un pressupost real. 
 
Respecte l´elaboració del Pla General, diu que encara no sabem quin tipus de 
poble volem, i que CiU ha defensat sempre que la gent visqui i treballi en 
aquest poble, i que el mitjà per a aconseguir-ho és el Pla General. Quant a les 
millores de via pública i ordenació d’espais verds, considera imprescindible la 
participació ciutadana. Diu que és prioritari l’arranjament del Cementiri, però 
que aquest hauria d´estar sufragat per qui ha fet la urbanització, ja que abans 
no s´anegava. Quant al Pla d’accessibilitat, diu que és necessari, però 
considera convenient esperar el Pla General per no llençar els diners i, mentre, 
diu que es pot fer una barana ben dissenyada. Quant a la RENFE, considera 
que és aquesta  qui ha de  posar les seves passarel·les, perquè és un dret dels 
usuaris del tren.  Amb la senyalització dels carrers, considera necessari un 
projecte de senyalització. Amb el tema de construccions esportives diu que 
s’han d’acabar, però apunta que tenint tècnics municipals, l´Ajuntament els 
busca fora per a la redacció de projectes i direccions d´obres, i que aquestes 
haurien d´ésser portades pels tècnics municipals, ja que vetllaran més pels 
interessos municipals, perquè després no surtin problemes. 
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Seguidament, diu que sempre ha cregut en una televisió pròpia; que s´ha 
aprovat la comarcal, que s´ha de planificar, programar i invertir. Pel que fa 
l’ampliació del Cementiri, diu que el pressupost està una mica fora de lloc, però 
que ho accepten perquè hi ha una realitat i unes necessitats. El Sr. Albet 
proposa consensuar un pressupost de mínims i que la resta del romanent es 
distribueixi en base a la  participació ciutadana i a una programació de futur de 
Cubelles.   
 
La Sra. Pilar González explica que hi ha onze projectes d’importància i 
profunditat diferents, que considera que no s´han de barrejar; seguidament, 
estableix unes prioritats: els projectes importantíssims, com la millora dels 
carrers; un altre tipus de projectes, com la senyalització de carrers, més de 
gestió, i un altre tipus, de menys calatge, com el pla d’accessibilitat. 
Seguidament, recorda que en l´aprovació del pressupost ICb va ser criticada 
pel sí crític a l’aprovació del mateix, i assenyala que en aquell Ple van posar 
unes condicions respecte el romanent de tresoreria: primer establir una llista de 
prioritats, respecte les quals es podrien posar d´acord tots els grups; segon, un 
calendari clar d’execució dels projectes; tercer, es demanava el màxim consens 
entre totes les forces polítiques perquè es tracta de projectes que afecten al 
municipi de Cubelles. Finalment, conclou indicant que aquest romanent el 
destinarien als projectes de màxima urgència, segons l´opinió de tothom. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’any 2000 finalitza el sanejament municipal i a partir 
d’aquí comencen els romanents de tresoreria positius; que els anys 2000, 
2001, 2002 no es fan les liquidacions, i que  els grups que governaven aquest 
període en són els responsables; que el no fer les liquidacions ha impossibilitat 
fer inversions; continua dient que això ho haurien de saber els regidors perquè 
els ha explicat que per fer inversions només  serveixen els recursos propis; que 
aquests tres anys hi ha hagut estalvi positiu, que s’ha dedicat a inversions, a 
més del crèdit, però que un cop les inversions estan fetes, ningú no se’n 
recorda.  
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra.Pomares. 
 
Seguidament, puntualitza que els senyals són per Mas Trader I, segons un 
projecte que fet per la Policia Local; que les naus estaven programades al 2000 
o abans, però que es va donar preferència a prioritats d’altres grups polítics 
municipals i, per tant, no hi ha cap interès particular; quant a la canalització del 
Cementiri, explica que la proposta presentada pel Sr. Rodríguez no solucionava 
el problema, perquè consistia en eixamplar la reixa de davant del Cementiri, 
sense tenir en compte l´amplada de la canonada, i que per això es presenta 
projecte molt més complet, per tal que si les aigües no són absorbides per les 
reixes, travessin el cementiri a través de canalitzacions i vagin a parar al 
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torrent. Quant a l’accessibilitat de les platges, indica que està contemplat en el 
pressupost del 2006.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra.Pomares. 
 
El Sr. Alcalde continua dient que s´ha entrevistat amb *** de RENFE, perquè 
volen independitzar l’estació i fer un pas soterrani que comuniqui un cantó i 
l’altre, que aquesta és una reclamació veïnal, i que *** va dir que s´haurien 
d´esperar pel tema de l´AVE, Respecte al munt de factures al·ludit pel 
representant d´ERC, explica que és una regularització econòmica de treballs 
fets durant l’any de despeses ordinàries; quant el fet de menjar-se les seves 
partides per vinculació, el Sr. Alcalde considera que com a responsable d’unes 
regidories havia de controlar i organitzar molt més les seves partides, i lamenta 
que no hi hagi hagut la valentia d’abandonar el govern en el seu moment si no 
hi estava d’acord  
 
El Sr. Alcalde diu que s´han fet més de dues reunions per parlar del romanent, 
que al llarg de l’any es van fer llistats per anar treballant; que es van fer les  
avaluacions econòmiques dels diversos projectes; que la primera llista de 
superava amb escreix la quantitat del romanent de tresoreria i per això es van 
anar delimitant les prioritats, que és la seva obligació posar sobre la taula totes 
les propostes i projectes i que els regidors decideixin el que volen fer o no, i 
que el llistat no ha estat consensuat al 100% però sí treballat per tots els 
regidors.  Respecte les inversions proposades per ICV, diu que són d’un valor 
molt elevat i per això considera que cal tractar-les d’una altra manera. Sobre el 
pont, explica que només es volen assentar les bases per a que el proper 
govern trobi ja el camí iniciat, i que si hi figura al pressupost és perquè s’havia 
votat que sí al projecte. Seguidament, diu que fins ara no s´havia posat mai en 
dubte la validesa del romanent de tresoreria resultant, aprovat en Ple i 
presentat als organismes superiors. Afegeix que sempre s´ha dit el mateix, 
respecte l’espai pels avis; que el cementiri és una inversió i, pel que fa a la 
recollida d’aigües del cementiri, pregunta qui havia de regidor d’urbanisme 
durant aquest temps. 
 
En aquests moments s’absenten el Sr. Miquel Padreny, la Sra. Pomares i la 
Sra. Cuadra. 
 
El Sr. Rodríguez diu no admetre que en digui valentia de deixar el govern ni  
que li doni lliçons de treball envers a aquest municipi. 
 
En aquests moments s’incorporen a la sala el Sr. Miquel Padreny i la Sra. 
Noemí Cuadra. 
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La Sra. Romero diu que es van reunir un dia quan encara el PSC formava part 
del govern, i que després no van tenir cap més monogràfic al respecte. 
Seguidament, indica que el tema del clavegueram del Pg. Marítim va ser una 
de les idees que va proposar, que tots estaven d´acord en fer les naus però 
que la poca inversió que hi havia tots van decidir que es fes en esports, i 
recorda que a través d´alcaldia es va renunciar al dret d´adquisició preferent de 
les naus quan aquestes es van vendre. Finalment, conclou que hi ha una sèrie 
de prioritats i que per això el PSC farà esmenes a la proposta. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sala la Sra. Pomares. 
 
La Sra. Miquel diu que l’any 2003 es va signar un pacte sense un pla de 
mandat; que al mes de novembre ICV va demanar que se’ls fes arribar un o 
varis certificats bancaris sobre el romanent de tresoreria els 6.000.000 d’euros, 
perquè no se´l creien, i que avui mateix ha rebut resposta dient que dita 
informació es troba en el Ple de 16 d´octubre de 2006, però que no 
s´acompanyen els certificats. Afegeix que quan va agafar a l’Alcaldia i la 
Regidoria d’Hisenda va trobar calaixos de factures d’algun regidor de l’Entesa 
per Cubelles que estirava més el braç que la màniga. Seguidament, demana no 
barrejar els tècnics en les decisions polítiques, ja que aquells assessoren. 
Assenyala que ICV no va assistir a les seves reunions dels projectes, perquè 
entenien que eren els projectes d’Entesa per Cubelles; considera no es sap 
treballar en equip ni planificar ni portar la gestió d’un Ajuntament. Afegeix que 
en aquest Ajuntament mai ha vist el pressupost aprovat abans de l’any 
corresponent, ni quan ella estava perquè ja s’estava treballant des del mes de 
desembre, principis de gener, la moció de censura, i considera que aquest 
hagués estat l’exercici de responsabilitat a fer, i explica que un alcalde de la 
comarca del Garraf li deia que valdria la pena que entrés una gestora a 
governar, un grup tècnics per  endreçar una miqueta la casa. A continuació, diu 
que si la proposta s’aprova presentaran una sèrie d’al·legacions per 
incompliment del principi d’equilibri pressupostari   .  
 
El Sr. Alcalde diu que al 1999 no hi podia haver cap calaix ple de factures 
perquè quedava un  any per a l´acabament del pla de sanejament; que la 
situació econòmica de l’Ajuntament està sanejada i que la Intervenció i els 
serveis econòmics li donen tota la credibilitat de la documentació elaborada, 
que s´ha enviat a tots els organismes competents en la matèria que correspon. 
Quant al Pla d’Estabilitat, explica que és una qüestió mecànica per coordinar 
els números. 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Navarrete. 
 
La Sra. Miquel explica que a les comissions de govern es van passar les 
relacions de factures. 
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El Sr. Peregrina diu que tots els projectes responen a necessitats de la  
població i diu trobar a faltar projectes alternatius 
 
En aquests moments s´incorpora a la sala la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Peregrina continua exposant que són projectes a executar durant tot el 
2007 i, per tant,  que és una proposta a treballar el govern que hi ha ara i el que 
pugui haver-hi després de les eleccions, així com les associacions de veïns i 
tots els ciutadans. 
 
La Sra. Romero proposa la següent esmena:  
 
“Suprimir: de la partida de Millores via pública, només deixar la canalització del 
cementiri; Espais verds, Pla d´accessibilitat: la rampa de la RENFE., 
Senyalització de carrers, Ràdio.” 
 
La Sra. Romero motiva l´esmena per que sinó, diu, hauran de votar en contra 
de la proposta, no perquè no hi estiguin d´acord amb que es facin aquestes 
coses, sinó perquè no s’ha debatut el suficient. Seguidament, pregunta si 
poden votar partida per partida. 
 
El Sr. Casals, Interventor accidental, explica que poden eliminar projectes, no 
cal eliminar tot el que hi ha a millora pública, i que el que no seria correcte és 
del pla d’accessibilitat fer el 50% perquè hi ha dos projectes i no sabria què 
eliminar. 
 
El Sr. Grau considera que s´hauria d’aprovar la proposta com està i, si cal, 
deixar-ho sobre la mesa, però no fer aquestes esmenes perquè no saben 
quines implicacions econòmiques tenen, i que introdueix inseguretat jurídica i 
econòmica del que estan votant; seguidament. 
 
El Sr. Rodríguez demana a la Sra. Secretària que assessori respecte la 
presentació d´esmenes pels diferents grups.   
 
La Sra. Secretària respon que a falta de Reglament orgànic municipal, per 
similitud amb el que és el funcionament parlamentari, estan acostumats a fer 
esmenes, fins i tot a la totalitat, esmenes d’addició, de supressió o de 
modificació, i que en aquest cas, el més lògic es plantejar les esmenes una per 
una. 
 
El Sr. Albet explica que la proposta que presenta el PSC surt d’una reunió feta  
per parlar de la modificació del pressupost en què semblava que la majoria 
estaven d’acord; considera que es  tracta de fer un pressupost de mínims a 



Exp. 1.2.1.1  21/06 
  Legislatura 2003-2007 

 

partir del qual establir participació ciutadana a curt, llarg i mig termini i 
començar a treballar temes com la ràdio o la millora de la via pública.  
 
El Sr. Alcalde proposa votar partida per partida com si fos una esmena o, sinó, 
votar en contra de la proposta.  
 
El Sr. Albet diu no estar d’acord, perquè a les hores entren en un joc que no és 
honrat, que és dir jo estic en contra o a favor d´algun punt concret; 
seguidament, reitera que  s’ha de votar el paquet de mínims i  establir un diàleg 
amb les urbanitzacions. 
 
La Sra. Miquel diu que hi han informes dels Serveis Econòmics i de Secretaria 
en cadascun dels punts i que qualsevol modificació requereix un altre informe, 
davant d´això, proposen deixar el punt sobre la mesa, treballar-ho millor i 
arribar als acords que calgui, i reitera que, en cas contrari, ICV es veurà obligat 
a presentar al·legacions. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a favor que aquest punt es quedi sobre la mesa i no 
s’aprova per 5 vots a favor (2 d’ICV, 2 d’ICb i 1 d’ERC) i 8 vots en contra (2 del 
PSC, 2 de CiU, 1 del PPC i 3 d’EC-FIC) 
 
En aquests moments, s´absenta de la sala la Sra. Pomares. 
 
Sent les 23.40 hores, el Sr. Alcalde atura el Ple. 
 
A les 0.15 hores es reprèn la sessió amb tots els regidors i tècnics presents, 
 
La Sra. Romero proposa la següent esmena:  
 

 “04.432.61100 Millores via pública, deixar només el projecte 
d´arranjament del  cementiri (33.442,30 €) 

 Suprimir 04.432.61119 Ordenació espais verds. 465.000,00 € 

 Suprimir 04.432.62300 Senyalització de Carrers 69.000,00 € 

 Suprimir 11.463.62601 Ràdio 25.000,00 €”. 
 

Se sotmet a votació l’esmena proposada per la Sra. Romero i s’obté un empat 
en la votació, amb 5 vots a favor (2 del PSC, 2 de CiU i 1 del PPC), 5 vots en 
contra (3 d’EC-FIC i 2 d’ICV) i 3 abstencions (1 d’ERC i 2 d’ICb). 
 
Se sotmet a segona votació l’esmena i s’obté un empat en la votació, amb 5 
vots a favor (2 del PSC, 2 de CiU i 1 del PPC), 5 vots en contra (3 d’EC-FIC i 2 
d’ICV) i 3 abstencions (1 d’ERC i 2 d’ICb). 
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Davant la reproducció de l’empat,  l’esmena presentada pel PSC no s’aprova 
amb el vot de qualitat de l’alcalde. 
 
Se sotmet a votació la proposta i no s’aprova,  per 4 vots a favor (3 d’EC-FIC i 
1 del PPC), 7 vots en contra (2 del PSC, 1 d’ERC, 2 d’ICV i 2 de CiU) i 2 
abstencions d’ICb. 
 
El Sr. Albet lamenta la – diu – manca de maduresa de l’alcalde per no tenir la 
capacitat de tirar endavant projectes per culpa de l’afany de protagonisme 
d’EC-FIC. 
 
El Sr. Peregrina diu que és legítim el que han votat els grups i que l’EC-FIC 
presentés projectes per al poble, la majoria consensuats. 

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER CONCESSIÓ DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Expedient número 2222/14/06, referent a la modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari. 
   
Pel Decret de l’Alcaldia 567/06, de data 20 de novembre de 2006 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit 
extraordinari. 
   

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals 
no existeix consignació en el pressupost ordinari actual i no es poden demorar 
fins l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha 
de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals, del 
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  
  
Despeses que cal finançar:  
  
Crèdits extraordinaris: 
   

Partida Nom Proposta de consignació 

02.121.60128 Obres Antiga Casa Policia 60.000 € 

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 € 
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Total altes crèdits :  2.715.000,00 €   

   
Finançament que es proposa:  
 
Romanent líquid de tresoreria si s’aprova la modificació de pressupost per 
concessió de crèdit suplementari (expedient 2222/13/06): 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i 
disponible:  

3.007.254,24 € 

 
Romanent líquid de tresoreria si no s’aprova la modificació de pressupost per 
concessió de crèdit suplementari (expedient 2222/13/06): 
   

Romanent líquid de tresoreria no afectat i 
disponible:  

5.715.151,30 € 

  
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del 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 als articles 34 a 38 del Reial decret 
500/1990. 
 
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el 
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, 
el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres 
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals 
s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.  
 

D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves 
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competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o 
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer 
corrector.  
   

Per tant,  
   
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:  
   
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 2222/14/06, que cal 
finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals, del 
pressupost vigent de la corporació. 
   
2. Elaborar un pla economicofinancer corrector de conformitat amb l’article 22 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació ja que el 
pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, no s’ajusta 
al  compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.”   
   
 

El Sr. Rodríguez explica, respecte de les obres de l’antiga casa de la Policia, 
que hi manca un projecte de futur; respecte de l’adequació de la biblioteca, que 
arriba per denúncia del comitè dels treballadors; quant a la creació de 
l’empresa municipal, lamenta que no s’hagi debatut més. 
 
La Sra. Romero explica que el projecte de la casa de la Policia és urgent, ja 
que hi han dos informes, dels Serveis Tècnics i de Secretaria constatant 
l’amenaça que suposa. Respecte del pont sobre el riu Foix, considera que és 
prioritari; diu que la Biblioteca s’ha de condicionar fins que no n’hi hagi una de 
nova, així com tots els edificis de l’Ajuntament. Està d´acord amb el camp de 
futbol i l’accés a l’IES; quant el poliesportiu, considera que es pot esperar; diu 
que  l’empresa municipal té prioritat; finalment, lamenta la posició de l’alcalde al 
punt anterior, i li demana que una altra vegada voti el que més interessa al 
poble.. 



Exp. 1.2.1.1  21/06 
  Legislatura 2003-2007 

 

 
El Sr. Alcalde diu que ha fallat un altre vot, ja que EC-FIC ha dit que votaria en 
contra. 
 
El Sr. Rodríguez diu que el consens és cosa de tots. 
 
El Sr. Alcalde centra el debat en el punt de l’ordre del dia que estan tractant. 
 
La Sra. Miquel manifesta que les obres de l’antiga casa de la Policia les  
subvencionava XARXA MUNICIPIS i que el projecte està a l’Ajuntament i, per 
això, considera que aquest punt s’ha de treure. Respecte del nou pont sobre el 
riu Foix, apunta que ICV està d’acord amb el pont, però no amb l’estudi que 
s’ha fet. Respecte de l’adequació de la Biblioteca, fa esment de la Llei de 
prevenció de riscos laborals i del perjudici que suposa per als treballadors i 
usuaris. Respecte del camp de futbol i l’accés al poliesportiu, diu estar d´acord; 
però no respecte de l’empresa municipal, ja que considera que pot ser 
l’encobriment de l’empresa de neteja. 
 
El Sr. Albet diu que fa anys que sent a parlar de les obres de l’antiga casa de la 
Policia, i que si realment hi ha risc l’Ajuntament ha d’actuar amb caràcter 
d’urgència, fer la demolició i adequació, i no esperar al romanent de tresoreria. 
Respecte el pont, proposa modificar la memòria per l’error en el nom del carrer 
i creu que el pont hauria d’anar conjuntament amb el pas de vianants per 
minimitzar l’impacte ambiental. Pel que fa al camp de futbol, proposa que es  
canviï de nom l’actuació i que es digui ordenació de l’Avinguda Onze de 
Setembre, perquè el que es vol fer és l’adequació de l’IES. Respecte del 
Poliesportiu comenta que hi ha més mancances, com ara tapar les goteres, que 
no pas l’habitatge o lloc dels conserges. Respecte de l’empresa mixta diu que 
sí que hi creu i li donaran suport. 
 
La Sra.González lamenta el procés del Ple perquè sembla una subhasta de 
projectes per Cubelles; afegeix que no vol entrar projecte per projecte, i 
assenyala que preocupen a ICb dos temes: el pont i l’equilibri amb XARXA 
NATURA 2000. Afegeix que ICb ha defensat altres projectes alternatius i que 
no ho aprovaran per dues raons: perquè no hi ha un calendari establert i pel 
traçat del pont, ja que consideren incompatible el pont amb el projecte de 
recuperació de les zones humides del Foix; i que desconeix l’existència de cap 
informe de l’impacte del pont sobre el riu Foix. Pel que fa al projecte de la 
urbanització de l’IES, diu que l’accés a l’IES queda supeditat al que és l’accés 
al poliesportiu. Finalment, lamenta que  no hi hagi un calendari d’actuació per 
tirar endavant els projectes. 
 
En aquests moments, el Sr. Alcalde dóna la paraula al representant de Fauna 
de Cubelles. 
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L’alcalde explica que el que s’ha pretès en aquest punt és deixar reserves de 
crèdit per si es volien tirar endavant els projectes, independentment de les 
posteriors autoritzacions administratives, o de si els projectes pateixen  
qualsevulla modificació, adaptació o inclús la seva anul·lació.     
 
El Sr. Albet demana que es voti i que es tregui l’informe del darrere perquè això 
implica que la partida pressupostària ha d’anar en el pont situat al carrer Lleida. 
 
El Sr. Alcalde demana que informi al respecte la Secretària General. 
 
La Sa. Secretària diu que això és una documentació que justifica i acompanya 
la proposta, que es pot proposar suprimir la partida, incrementar-ne l’import - 
sempre i quan el romanent de crèdit .ho permeti -.,però no treure la 
documentació que justifica la proposta, i assenyala que projecte del pont està 
pendent d´aprovació definitiva, o de que es modifiqui del projecte, en el seu 
cas. 
 
El Sr. Albet diu que això és una engatussada i que el grup de CiU abandonarà 
el Ple. 
 
El Sr. Albet i la Sra. Cuadra abandonen la Sala.   
 
La Sra. Miquel proposa la següent esmena: 
 

 “Suprimir: la partida 02.121.60128 Obres de l’antiga casa de la Policia 
60.000 €” 

 
Se sotmet a votació l’esmena d’ICV i no s’aprova per 2 vots a favor d’ICV, 6 
vots en contra (3 d’EC-FIC, 1 del PPC  i 2 del PSC) i 5 abstencions (2 d’ICb, 1 
d’ERC i 2 de CiU, per no estar presents) 
 
Seguidament, la Sra. Miquel proposa la següent esmena: 
 

 “Suprimir la partida 10.751.62226 Creació Empresa Municipal 65.000,00 
€.” 

 
Se sotmet a votació l’esmena d’ICV i no s’aprova per 2 vots a favor d’ICV, 6 
vots en contra (3 d’EC-FIC, 1 del PPC  i 2 del PSC) i 5 abstencions (2 d’ICb, 1 
d’ERC i 2 de CiU, per no estar presents). 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per 6 vots a favor (1 del PPC, 3 
d’EC-FIC i 2 del PSC), 2 vots en contra de d’ICV i 5 abstencions (1 d’ERC, 2 
d’ICb i 2 de CiU, per no estar presents). 
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El Sr. Grau explica el vot d’ICb indicant que ni el punt anterior ni en aquest s’ha 
presentat ni votat un calendari consensuat que acompanyi el procés de 
participació ciutadana; diu que la responsabilitat per tirar endavant la 
participació ciutadana és dels tretze regidors/res representats en aquest Ple i 
no exclusivament del Regidor de l´Àrea. 
 
El Sr. Rodríguez diu que agrairia que el Sr. Grau els hi fes arribar una proposta 
amb un calendari, ja que considera que la iniciativa ha de sortir de la Regidoria 
del Sr. Grau. 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió a 
les 00:57 hores.  


