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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 10  
DE MARÇ  DE 2008,  ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 10 de març de 2008, a les 20:10 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala de sessions, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. M. 
Lluïsa  Romero Tomás, els membres següents: 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, 1r tinent d’alcalde, 
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, 2n tinent d’alcalde. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 3r tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, 4a tinent d’alcalde. 
 
-Sr. Miguel Ángel López Robles, 5è tinent d’alcalde. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco Madrid, regidora del PSC. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU. 
 
- Sr. Joan Besòs i Vilella, regidor de CIU. 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’ICV. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV. 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV. 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC. 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC.  
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb.  
 
- Sra. Anna M. Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC. 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
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Hi assisteix, també, la Sra. M. Rosa Almirall i Domènech, interventora de la Corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa agraeix el suport rebut per l’assassinat del ex regidor del Partit 
Socialista Isaías Carrasco. A continuació fa lectura del manifest, llegit prèviament a la 
concentració silenciosa que ha tingut lloc a les dotze del migdia a la Plaça de la Vila, amb 
el següent tenor literal 
 
“Cubellencs i cubellenques, bon dia. 
 
Davant l’atemptat perpetrat per ETA el passat 7 de març a Mondragón, en el que va 
morir l’exregidor socialista Isaías Carrasco, l’Ajuntament de Cubelles se suma a la 
concentració convocada per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
perquè tots els municipis es concentrin silenciosament a les portes dels ajuntament com 
a mostra de repulsa per l’assassinat. 
 
L’Ajuntament de Cubelles vol, d’aquesta manera, homenatjar els afectats de l’acció 
terrorista i fer una ferma declaració contra el terrorisme i a favor de la convivència, la 
democràcia i la llibertat. 
 
La mort d’Isaías Carrasco, com la de totes les víctimes del terrorisme, no ens pot aturar 
en el nostra camí per la defensa dels principis democràtics, com vam demostrar ahir tots 
els espanyols i espanyoles acudint massivament a les urnes. 
 
Cubelles vol, amb el seu silenci, recordar aquesta darrera víctima, però també totes les 
víctimes d’atemptats terroristes perquè, entre tots, acabem amb aquesta xacra que ens 
afecta. 
 
Moltes gràcies.” 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I. APROVACIÓ D’ACTES. 
 
- 1.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ    
EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE FEBRER DE 2008. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
- 1.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
18 DE FEBRER DE 2008. 
 
Es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

II. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
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2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
PER A L’EXERCICI DEL 2008. 
 
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació elaborat per a l’exercici 2008.  
 
Vist allò que disposen els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el RD 
500/1990, de 20 d’abril i la Llei General pressupostària i demés normativa aplicable. 
 
Vist l’informe preceptiu de la intervenció municipal, núm. 10/08. 
 
Vist l’informe de la secretària general, núm. 7/08. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Extraordinària de data 4 de març de 2008; 
 
Aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l’exercici de 
2008 segons l’expedient que s’adjunta a la present comprensiu del contingut establert al 
RD 500/1990 de 20 d’abril amb el resum següent: 
 

 INGRESSOS (€)  DESPESES (€)  

CAPITOL 1  8.458.000,00  5.937.340,87  

CAPITOL 2  907.000,00  5.793.346,48  

CAPITOL 3  2.123.555,23  109.611,24  

CAPITOL 4  3.145.050,00  2.567.378,63  

CAPITOL 5  169.500,00    

CAPITOL 6    2.912.557,27  

CAPITOL 7  457.948,95  6.316,00  

CAPITOL 8  6.500,00  6.500,00  

CAPITOL 9  2.322.445,82  256.949,51  

TOTAL  17.590.000,00  17.590.000,00  

 
Segon.- Exposar al públic per termini de quinze dies a comptar del dia següent a la 
publicació del corresponent edicte en el BOP, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient del pressupost de 2008 i presentar reclamacions davant el Ple. El 
pressupost es considera definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten 
reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
Tercer.- El Pressupost General definitivament aprovat amb o sense modificacions sobre 
l’inicial serà inserit resumit per capítols en el BOP de Barcelona. Del pressupost general 



  Exp. 1.2.1.1  04/08 
  Legislatura 2007-2011 

  
 
 

4 

definitivament aprovat es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. La remissió es realitzarà simultàniament a l’enviament al BOP de Barcelona. 
 
Quart.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició del 
públic, a efectes informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins la finalització de 
l’exercici. 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que hi ha una esmena en aquesta proposta, i després de 
lliurar còpia de la mateixa als regidors i regidores, dóna la paraula a la Sra. Rosa M. 
Almirall, Interventora de la Corporació, perquè l’expliqui. 
 
La Interventora explica que s’han detectat dos errors de transcripció: un a la transcripció 
de la limitació del contracte menor, en què la norma preveu 50.000 € i s’havia transcrit a 
les bases d’execució del pressupost 60.000 €, i l´altre respecte el nivell d’una de les 
places de personal laboral, que tot i que a l’annex de personal i a la modificació de la 
relació de llocs de treball està ben identificat, a la plantilla en comptes d’un nivell 21 es fa 
constar un 20.  
 
La Sra. Alcaldessa explica que s’han detectat els següents errors de transcripció en 
relació a la documentació que conforma l’expedient d’aprovació del pressupost: 
 

- Annex corresponent a les BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (BEP) 
 

L’import màxim que a de constar en l’apartat de regulació de contractes menors d’obres 
ha de ser de 50.000€ i no de 60.000€ (art 122 de la Llei 30/2007, de 20 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic). 
 

- Annex corresponent a la PLANTILLA DEL PERSONAL  
 
El nivell de destí que es fa constar pel que fa a la plaça de Coordinador d’Informàtica en la 
plantilla és 20, quan li correspon 21 tal com apareix, correctament, en la relació de llocs 
de treball i en l’annex de personal que contempla la despesa segons nivell 21. 

 

Per tot això, proposa les següents ESMENES ALS EXPEDIENTS 
 
1.- DE PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. DOCUMENT: BEP, APARTAT 59  
 
ON DIU:  
“2. Tenen la consideració de contractes menors  els següents, IVA exclòs: 
 
-     D’obres, quan l’import no excedeixi de 60.000 €.” 
 
HA DE DIR:  
“3. Tenen la consideració de contractes menors  els següents, IVA exclòs: 
 
-     D’obres, quan l’import no excedeixi de 50.000 €.” 
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És sotmet a votació i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC), 8 
abstencions (4 d´ICV i 2 del PPC, 1 d´ICb i 1 d’EC-FIC). 
 
2.- DE PRESSUPOST I DE PLANTILLA I R.LL.T. DOCUMENT: PLANTILLA, PERSONAL 
LABORAL 
 
ON DIU: 

Informàtica grup  nivell places vacants 

 Coordinador d'informàtica C1 20 1 1 
 
HA DE DIR: 

Informàtica grup  nivell places vacants 

 Coordinador d'informàtica C1 21 1 1 
 

 
És sotmet a votació i s’aprova per 9 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU, 1 d´ERC), 8 
abstencions (4 d´ICV i 2 del PPC, 1 d´ICb i 1 d’EC-FIC). 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Francesc Xavier Grau i Roig Regidor d’Hisenda 
i planificació i serveis externs, per què expliqui la proposta. 
 
El Sr. Grau explica que la proposta del pressupost de 2008 recull el treball conjunt de 
tres grups polítics i que ha col·locat les seves bases en aquest acord de govern i a la 
proposta de Pla de Mandat que ha de regir les prioritats del govern per l’any 2007-2011, 
però que manté la voluntat de ser un document obert de diàleg i de consens. Diu que els 
punts principals d’aquest pressupost, són tres: posar fi a un sistema privat de recaptació, 
ja que des del dia 1 de gener s’ha encarregat a la Diputació de Barcelona, aconseguint 
un mecanisme molt més econòmic i que garanteix una millora de recaptació dels 
impostos i dels tributs municipals; aconseguir un funcionament de l’Ajuntament més 
econòmic amb reduccions d’algunes partides importants, entre un 10% i un 50%, el que 
ha permès un estalvi net dels propis recursos de l’Ajuntament del voltant de 138.000 €, i 
que seran destinats a nous serveis com la posada en marxa de la segona llar d’infants; i 
finalment, el compromís de posar els diners dels ciutadans al servei d’aquests, amb nous 
serveis i obres. 
 
Continua el Sr. Grau indicant que el pressupost es presenta amb un equilibri d’ingressos i 
despeses per import total de 17.590.000 €, i explica les principals inversions per a 
l’exercici 2008: la connexió d’aigua potable dels sectors de Mas Trader I i Mas Trader II a 
la xarxa municipal; la connexió d’aigua potable a la xarxa d´ATLL; la remodelació de 
l’edifici i adquisició de mobiliari per posar en funcionament una nova Llar d’Infants i la 
remodelació de l’edifici situat al Carrer Joan XXIII per tal acollir als diferents serveis 
municipals. 
 
La Sra. Martínez diu que tenim un govern mentider i hipòcrita, perquè no hi ha 
participació; afegeix que a la comissió informativa van proposar portar a aquest ple els 
pressupostos de 2008 i que Entesa hi va votar a favor perquè creien que els donaria 
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temps suficient per estudiar la documentació, però que no ha estat així. Destaca que el 
govern ha incomplert les seves promeses i el calendari que va fer públic; afegeix que 
l’aprovació dels pressupostos és una cosa molt important per treballar-ho conjuntament i 
que és la segona vegada que els regidors de l´oposició es veuen privats dels seus drets 
democràtics. Diu que els membres de l’oposició representen el 51% dels vilatans i que 
mereixen ser escoltats; que el pressupost s’ha presentat a una audiència publica sense 
parlar-ho abans amb els grups de l’oposició. Reitera que no se’ls ha donat el temps 
necessari per estudiar la documentació, que hi ha una manca de transparència, de 
participació, de diàleg i de respecte envers dels representants del 51 % de la ciutadania, i 
que per això EC-FIC manifesta el seu rebuig més contundent davant aquestes formes de 
procedir. 
 
El Sr. Comas assenyala que està d’acord amb les manifestacions realitzades per la 
representant de l´EC-FIC, i que rebutja la deriva antidemocràtica – diu – engegada pel 
govern. Considera que no hi ha diàleg ni consens, i diu que aquestes paraules només 
són propaganda política. Seguidament, indica que el grup d´ICb va ser el que més va 
treballar per la participació ciutadana i que ara es troben amb que el govern és totalment 
contrari a aquesta participació. Considera incomprensible que es faci una audiència 
pública sense informar abans als regidors de l’oposició; diu que això és una falta de 
respecte, i mostra el seu desacord amb les maneres d’actuar. Acaba dient que es nega a 
votar aquest tema, davant d’aquesta actitud del govern i demana que consti en acta de 
forma literal el següent: “em nego a votar els pressupostos del 2008”. 
 
La Sra. Navarrete diu que està d’acord amb les manifestacions dels representants dels 
grups polítics municipals d’EC-FIC i d’ICb. Comenta que el Sr. Grau ha manifestat que el 
pressupost suposa la voluntat del govern, i que efectivament és només la voluntat del 
govern i no la de tot el Consistori; que l’oposició representa el 51% de la població de 
Cubelles, i que això no ho tenen en compte. Considera que l’audiència publica del 
pressupost va ser un acte propagandístic, que no se’ls va convidar a participar, i continua 
indicant que hi ha una manca de transparència i de diàleg. Finalment, reitera que aquests 
pressupostos representen la voluntat del govern, i no la de la ciutadania, i per això 
assenyala que el Partit Popular es nega a votar aquests  pressupostos. 
 
La Sra. Miquel diu que està d’acord amb les manifestacions dels anteriors regidors; 
afegeix que els pressupostos de 2008 es realitzen amb posterioritat als terminis previstos 
per la legislació vigent, com a la legislatura anterior, afegeix que el pressupost de 2007 
es va aprovar a una sessió extraordinària i urgent, i que va ser objecte de diverses 
modificacions, i que ara també es fa una sessió extraordinària i corrents; afegeix que no 
tenim la liquidació del pressupost, ni el compte general, ni s´han complert les dates 
donades per part dels tres partits del govern, per la qual cosa considera que tenen una 
credibilitat zero. A continuació, assenyala que en aquests pressupostos no hi ha  
participació, que la participació s´aplica per complir un pur tràmit, però que no ha canviat 
res; diu que no es va convidar a l’oposició a l’audiència publica i que no els agrada com 
s’està portant el tema de la participació ciutadana. Finalment, demana al Regidor 
d’hisenda que el pressupost de 2008 sigui audaç i realista, i que a partir d’aquí es podrà 
parlar, i conclou indicant que es neguen a votar aquest pressupost. 
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En aquests moments de la sessió, s’absenten de la sala els regidors i regidores del grup 
municipal d´ICV, Sra. Mònica Miquel i Serdà, Sr. Jordi Coch i Datzira, Sr. Narcís Pineda i 
Oliva i Sr. Pere Lleó i Gelabert, la regidora i el regidor del PPC, Sra. Juana Navarrete i 
Jiménez i Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, el regidor d’ICb, Sr. Josep Lluís Comas i 
Rodríguez, i la regidora d’EC-FIC, Sra. Anna M. Martínez i Gallemí. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta a la Secretària si hi ha quòrum suficient per continuar amb 
la sessió del Ple, i demana que consti en acta. 
 
La Secretària explica que segons la legislació vigent el quòrum mínim per a la vàlida 
celebració d´una sessió plenària és d’un terç dels membres de la Corporació, que en 
aquest cas serien 6 i, per tant, hi ha quòrum suficient per continuar amb la sessió. 
 
El Sr. Grau explica que els pressupostos van ser presentats en comissió informativa, en 
junta de portaveus i posteriorment en audiència pública. Seguidament, indica que existeix 
una plena legalitat en els pressupostos; que les tres forces polítiques del govern porten 
aquests pressupostos a aprovació a partir d’un debat i d’una reflexió, i que es pot resumir 
en els punts següents, els quals demana que constin en acta: impuls de l´oficina de 
Participació i Informació Ciutadana i la redacció del ROM per dignificar l’atenció a la 
informació i la participació ciutadana; el traspàs de la recaptació municipal a la Diputació 
de Barcelona; la redacció d’un nou pla general d’ordenació urbanística; el treball conjunt 
en el projecte del complex mixt esportiu hoteler; el subministrament d’aigua potable de la 
xarxa Ter Llobregat; l’estudi i seguiment de subministrament d’aigua a tot el municipi; 
l’optimització i la planificació econòmica de la hisenda local; l’acció en infraestructures 
dels nous accessos; l’estudi definitiu del projecte del pont del Riu Foix a la Mota de Sant 
Pere, el Clot del Bassó i les Salines; el pla urgent de reordenació, rehabilitació del 
conjunt de voreres, asfaltat i serveis de la via publica i el conjunt del municipi i 
l´adequació dels accessos, les voreres, la il·luminació  i la zona d’aparcament a l’entorn 
de l’actual institut d’ensenyament secundari, a més del subministrament d’aigua potable 
a la urbanització Mas Trader II, així com l’inici de l’equipament bàsic de les dependències 
del casal d’avis municipals. Seguidament, reitera que aquestes són algunes de les 
actuacions que consten a l’expedient que s’ha donat a tots els grups polítics a traves 
d’una primera reunió de junta de portaveus, una comissió informativa i que també es va 
fer publica aquesta informació a la audiència del 20 de febrer. Finalment, fa menció de 
les partides econòmiques d’alguns d’aquests punts. 
 
El Sr. Rodríguez lamenta que es pugui parlar de mentida i de hipocresia per part del 
govern; destaca que s’ha donat més informació dels pressupostos que en cap altra 
legislatura, i que no està d’acord amb la manca de transparència. Indica que el 
pressupost es va modificar sense consultar a cap grup de l´oposició, igual que es fa al 
consell comarcal; afegeix que l’oposició no representa el 51% de la població, ja que part 
de la ciutadania que no va votar, a banda dels menors de 18 anys o els nou vinguts, diu 
estar cansar de sentir dir que el govern només representa el 49 % dels que han anat a 
votar,  i  demana que no es torni a dir que l’oposició representa el 51% de la ciutadania 
de Cubelles. 
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El Sr. Albet diu que és molt fàcil fer demagògia; que no han fet cap proposta, ni s’ha 
qüestionat, ni s’ha dit en què es podia millorar el pressupost. Explica que el dia 11 de 
febrer hi va haver una comissió informativa on es van deixar les portes obertes per 
aportar idees i projectes, i que no hi va haver cap mena de participació. Segueix dient 
que el dia 13 de febrer hi va haver una junta de portaveus on també es va parlar del 
pressupost i que en aquest cas tampoc hi va haver-hi participació per part dels membres 
de l’oposició. Seguidament, considera que no tenen ni interès ni voluntat de participar, 
que han tingut l’oportunitat per fer-ho i que no s’ha fet; que els pressupostos es poden 
millorar però amb la participació i la col·laboració de tots, i que aquesta actitud de 
l’oposició no és la manera de tirar endavant i de fer poble. Comenta que es va demanar a 
les regidories, que fessin les seves propostes i que a nivell d’organitzacions es va tenir 
una reunió per tal que manifestessin les seves necessitats, i que s’ha planificat d’una 
manera equilibrada i ordenada, a curt, mig i llarg termini. Diu que aquest any potser 
alguns àmbits tindran més actuacions que d’altres i, a canvi, l’any vinent hi hauran uns 
altres àmbits i col·lectius, i que això es fa gràcies a la col·laboració i el treball de tots; que 
aquests pressupostos, són els pressupostos de l’equip de govern perquè l’oposició no ha 
volgut participar-hi, ja que aquesta s’estima més els seus interessos personals que  els 
de poble. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que el dia 11 de febrer de 2008 es va fer una comissió 
informativa, on ja es va parlar del tema dels pressupostos; que el dia 13 de febrer hi va 
haver una junta de portaveus, i que també es va parlar del pressupost i del Pla de 
Mandat i què se’ls hi va lliurar tota la documentació, i es va dir que s’esperava la 
participació de la resta de grups polítics. Comenta que el dia 20 de febrer es convoca 
l’audiència publica per presentar els pressupostos, que es va informar a tots els regidors i 
que es va lliurar la documentació corresponent; que a l’audiència es va parlar d’uns 
pressupostos oberts, on es podien fer aportacions. Seguidament, diu que aquest govern 
va entrar al juny de 2007  i a l´agost van aprovar el pressupost de 2007; que ara s´ha 
elaborat el pressupost de 2008, i que la liquidació del 2007 està pràcticament tancada, 
que es farà dintre d´aquest trimestre, com marca la llei, Seguidament, explica que hi va 
haver una denúncia de la presentació del Pla de Mandat davant la Junta electoral local, 
que es va arxivar; que el govern va voler ser respectuós amb les eleccions generals, i per 
això es va fer el Ple amb posterioritat a aquestes. Finalment, destaca que els membres 
de l’oposició no van assistir a l´audiència pública, i que no han fet cap mena d´aportació.   
 
El Sr. Grau diu que per primera vegada s’aprovaren uns pressupostos sense cap vot en 
contra.  
 
En aquests moments de la sessió s’absenta la Sra. Carrasco. 
 
El Sr. Grau demana que consti en acta l’informe que emet el Cap de la Unitat del Baix 
Llobregat – Garraf de l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona a 
petició de l’alcaldia, per les feines realitzades de gestió i recaptació des del dia 1 de 
gener de 2008.  
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“Informe Unitat Baix Llobregat – Garraf: 

 
 

  

Plaça de la Font, 5-6 / 08880 Cubelles 

Unitat Baix Llobregat – Garraf / Cubelles 
Tel. 938 957 684  Fax 934 117 926 

orgt.cubelles@diba.cat / http://orgt.diba.cat 

 
 
Informe que emet el cap de la Unitat del Baix Llobregat - Garraf de l'Organisme de 
Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, a petició de l'Alcaldia Municipal de 
les feines realitzades de gestió i recaptació.  
 
En funció del conveni de delegació per la gestió i recaptació dels ingressos municipals 
amb efectes u de gener del dos mil vuit, s'han realitzat a data vint de febrer, les feines pel 
traspàs de dades i en l'inici de la delegació per gestió i recaptació següents: 
 
GESTIÓ : 
 
Creació d'una base de dades de contribuents de Cubelles a efectes de padrons i 
notificacions.  
 
En base al padró d'habitants; s'han depurat i actualitzat els domicilis fiscals dels 
contribuents;  feta la comprovació i s'han modificat : 
 
Noms incorrectes :  682 
Adreces : 844 
DNI duplicats o incorrectes : 218 
 
En funció de les notificacions individuals fetes pels contribuents a l'Ajuntament a els 
efectes de canvi de domicili fiscal , nom i/ o DNI  s'han introduït  354. 
 
Carta de presentació:  
 
A fi de poder donar a conèixer als contribuents de Cubelles, la delegació de la gestió i 
recaptació a la Diputació de Barcelona en l'ORGT, s'ha enviat una carta de presentació, 
per la qual cosa  s'ha elaborat un fitxer en base al pre padró IBI, generant 7.960 cartes. 
 
Calendari fiscal: 
 
S'ha enviat de forma personalitzada al domicili fiscal, el calendari fiscal del 2008 a 12.723 
contribuents. 
 
Domiciliacions : 
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El fitxer de domiciliacions facilitat per l'Ajuntament,  ha estat de 7260 ordres de 
domiciliació sense diferenciar per quin concepte el contribuent volia domiciliar, per la qual 
cosa s'ha introduït la domiciliació genèrica, això vol dir que s'han domiciliat tots els 
conceptes pels que és contribuent en el municipi, un cop processades han aparegut 
1329 incongruències i s'han arreglat individualment. 
 
D'altre banda des de l'Ajuntament se'ns ha facilitat 650 domiciliacions físiques, que s'han 
entrat manualment. 
 
Modificació d'objectes tributaris pels padrons de l' Impost sobre béns immobles i Taxa de 
brosses.  
 
S'han modificat 5.708 objectes tributaris  que estaven pendents de rectificació, donant-se 
d'alta a la Gerència Regional del Cadastral les altes de carrers corresponents. 
 
Ha fet falta també modificar 425 canvis de domicili fiscal degut a que la Gerència 
Regional del Cadastre, ha generat els  nous contribuents amb adreça fiscal incorrecta ( 
carrer en lloc de nom codi i altres com 0000 ). 
 
Padró de l'Impost sobre béns immobles. 
 
S'han revisat 1141 escriptures que han tingut entrada per part de l'Ajuntament de 
Cubelles i  de 901 presentats directament a Cadastre. 
 
D'aquesta revisió s'ha practicat un total de 1399 canvis de nom, o incorporant els 
cotitulars i quota de participació en el seu cas. 
 
D'aquestes escriptures  s'ha comprovat si s'ha liquidat l'impost sobre el valors del 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
El Pre-Padro IBI 2008, fins el moment s'ha produït les modificacions que es detallen en el 
quadre que segueix: 
 

 Unitats 
Urbanes 

Valor Cadastral Quota 

Exercici 2008 (valor 2007) 16306 448.867.941,30 € 4.892.660,47 € 

Exercici 2007 15673 436.379.078,10 € 4.607.200,06 € 

    

Increment 633 12.488.863,20 € 285.460,41 € 

 
En aquest càlcul no s'ha tingut en compte els béns que estan exempts de tributació, ni 
els Béns Immobles de característiques especials (BICES) 
 
Cadastre. 
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Des de Cadastre s'han tramitat 44 expedients 902 ( obres noves ), que han suposat 
l'increment de 648 incorporacions en el padró 2008. 
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
S'està realitzant la tramitació de les sol·licituds de bonificació i exempció de 32 
expedients  que havien tingut entrada durant l'any 2007 a l'Ajuntament. 
 
Liquidacions efectuades de l'Impost sobre béns immobles i impost sobre el valors del 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
 
Dels 679 registres pendents de fer liquidacions IBI que constaven en el llistat 
proporcionat per l'Intervenció municipal : 
 
S'han realitzat 635 liquidacions. 
Dels restants 44 registres no s'ha fet la liquidació, per diferents motius que consten en 
cada expedient. 
 
A partir del padró IBI de l'exercici 2007 i les modificacions cadastrals s'han produït 2.396 
alteracions que són susceptibles de fer liquidacions d'exercicis anteriors, d'aquestes 
s'han efectuat 2080 liquidacions. 
 
No han estat liquidats 137 registres per diferents situacions que queden exposades en 
cada expedient. 
 
Liquidacions IBI total efectuades 2715 per import 568.644,60 €. 
 
Pel que fa a les liquidacions de l'impost sobre l'increment del valors dels terrenys de 
naturalesa urbana, s'han analitzat totes de les 1179 escriptures que són susceptibles de 
liquidació, fent la comprovació de que no han estat liquidades prèviament per 
l'Ajuntament mitjançant llistat facilitat, motiu pel qual de totes les escriptures 
comprovades: 
 
S'han donat d'alta informàticament 1179 registres, d'aquets: 
 
S'han realitzat 690 liquidacions per un import de 335.903,36 €.  
 
225 registres s'està encara treballant amb ells i s'està duent la tramitació.  
 
264 registres ja han estat analitzats, però no s'han pogut liquidar fins a dia d'avui, per 
diferents motius que consten en el seu expedient. 
 
Padró d'escombreries comercials.  
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S'està duent a terme la confecció del padró d'escombraries comercials, per mitjà dels 
llistats en format paper que ens ha facilitar aquest Ajuntament, que un cop traspassat 
manualment és conforme de 328 subjectes passius; per la gestió correcta d'aquest 
padró, s'ha demanat a l'Ajuntament faciliti de 126  registres la referència cadastral de la 
ubicació de l'activitat. 
 
RECAPTACIÓ EXECUTIVA 
 
S'ha col·laborat amb l'Ajuntament amb el punteig i comprovació dels valors / 
documentació  lliurats pel recaptador municipal, es van facilitar els dels exercicis  2003 i 
anteriors, en total 3252, només s'ha trobat acte administratiu que interrompi la prescripció 
de 305 valors. 
 
De la càrrega per migració de dades feta informàticament del recaptador municipal va ser 
de 13.973 valors per import de 2.379.487,16€ 
 
D'aquests registres s'han minorat introduint manualment incidències segons detall 
informe de data 30/01/2008 per les que no procedia el càrrec ni la continuació de la via 
de constrenyiment fins la seva resolució. 
 
Ha fet falta comprovar individualment totes liquidacions pendents amb les relacions 
certificades de deutors, a fi de introduir la data correcte d'interessos de demora. 
 
Els valors que procediria el càrrec d'acord amb el Conveni de gestió i recaptació seria per 
6814 valors i per un import de 802.034,51 € s'ha procedit a realitzar els mateixos i han 
estat acceptats i fets per la Tresoreria Municipal , carregats a l'aplicatiu informàtic de 
l'ORGT anomenat WTP. 
 
Aquesta càrrega ha generat 220 càrrecs dels 6814 valors, i s'ha fet la recerca i corregit 
800 DNI. En l'actualitat estan en fase de notificació de la provisió de constrenyiment i 
dels 305 valors que podrien incorre en prescripció s'han acumulat a expedient i s'ha 
notificat per l'opció E51 comminatòria de pagament, han estat 135. 
 
De tots els valors pendents en executiva  del concepte de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, abans de procedir a la seva notificació,  s'ha procedit ha demanar 
informe a la Prefectura Provincial de Trànsit per fer la comprovació i s'han detectat 200 
valors amb incongruències dels 1900 consultes, introduint-se les propostes adients de 
156 valors. 
 
S'han  generat 120 càrrecs per import de 14.123,89€  prèvia consulta al llistat de valors 
pagats als efectes de facilitar el pagament als deutors. 
 
S'han rebut per part de contribuents 112  sol·licituds d'acreditacions de pagament, que 
s'han facilitat al mateix moment, tot i que s'han tingut de realitzar manualment, degut a 
que els valors cobrats anteriors al 31/12/2007 no consten en l'aplicatiu informàtic de 
l'ORGT i ha calgut fer la comprovació manual vers un llistat facilitat per l'Ajuntament. 
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Cubelles, 27 de febrer de 2008 
 
El cap de la Unitat ” 
 
En aquests moments de la sessió s’incorpora la Sra. Carrasco. 
 
Finalment, el Sr. Grau assenyala que aquest informe demostra i explica la voluntat del 
primer compromís del govern de posar ordre a la recaptació municipal, com a pas previ 
per realitzar pressupostos de rigor i que permetin – diu - posar fi al desgavell que 
històricament han denunciat tots els grups. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’ANY 2008 I 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cubelles aprova anualment el Pressupost General, 
les bases d’execució i la plantilla i relació de llocs de treball reservats tant a personal 
funcionari com a personal laboral.  
 
Atès que la plantilla i la relació del llocs de treball del personal al servei de la Corporació 
s’ha d’aprovar anualment en la mateixa sessió en què s’aprova el Pressupost. 

 
Vist l’expedient del Pressupost General de L’Ajuntament de Cubelles per l’exercici 2008,  
que inclou tota la documentació relativa a ell.  
 
Atès l’ art. 166 i ss del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el procediment d’elaboració del pressupost és el previst en la LHL; que segons 
l’art. 168 són documents que han d’integrar el pressupost: l’annex de personal. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar anualment la plantilla és el Ple de la Corporació, 
i aquesta s’aprovarà en la mateixa sessió en què s’aprova el pressupost ( Art. 90.1 
LRBRL i art. 283.1 TRLMRLC) (art. 126.1 TRRL) (art. 26 RPEL).  
 
Atès que la Relació de Llocs de Treball és un instrument de caràcter obligatori en l’àmbit 
de les entitats locals,  (l’art. 74 de EBEP, de caràcter bàsic i l’art. 90 LRBRL).  
 

Atès que l’Entitat local pot elaborar la RLT, a partir del contingut genèric i de mínims 
establerts en l’art. 74 EBEP,  

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa extraordinària de data 4 de març de 
2008; 
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Per tot això, l’Alcaldia proposa l’aprovació dels següents acords al Ple: 

 

PROPOSO: 

 

Primer.-  L’aprovació de la plantilla del personal de la Corporació per a l’any 2008.  

Segon.- L’aprovació de la Modificació de la Relació de llocs de Treball i la descripció dels 
llocs de treball. 

Tercer.- Elaborar i aprovar la Oferta Pública d’ocupació per a l’any 2008, un cop aprovat 
el pressupost de l’exercici de conformitat amb la legislació vigent. 

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona , en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació, la plantilla integra, i del resum per 
capítols del pressupost municipal. La plantilla de personal de la Corporació entrarà en 
vigor en la data d’aprovació definitiva del Pressupost municipal per l’any 2008. 

Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la modificació de la relació de 
llocs de treball, modificació que entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva del  
Pressupost municipal per l’any 2008. 

Sisè.- Trametre una còpia certificada de l’aprovació de la plantilla a l’Administració de 
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

Setè.- Notificar-ho al departament de Recursos Humans. 

 
En aquests moments de la sessió s’absenta la Sra. Cuadra. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
En aquests moments de la sessió s’incorpora la Sra. Cuadra. 
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa explica que és necessari un reforçament de la plantilla 
de l’Ajuntament pel bon funcionament dels seus serveis; que es reforcen les Regidories 
de serveis a les persones, serveis tècnics, medi ambient, i la plantilla de la policia local, 
que s´incrementarà fins arribar als 30 agents, i conclou indicant que amb aquests canvis 
millorarà el servei que es dóna als ciutadans. 
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per unanimitat. 

 
REGIDORIA D’HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS EXTERNS 
 
4.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER L’EXERCICI 2008. 
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Vist allò que disposa 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, que en els seus articles 15 a 19 
estableix la imposició i ordenació de tributs locals. 
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb el decret núm. 334/2007, de data 25 de 
juny, modificat pel decret núm. 394/2007, de data 17 de juliol, dictats ambdós per 
l’Alcaldia. 
 
Atès que en data 17 de desembre de 2007 el ple de la corporació reunit en sessió 
ordinària va aprovar definitivament les ordenances Fiscals per a l’exercici 2008. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les ordenances fiscals, la 
relació de les quals s’assenyala i queda detallada a continuació. 
 
Vistos els informes del tècnic de gestió urbanística de 05/10/07 i 18/02/08, l’informe núm. 
011/2008 de la cap de l’oficina de Participació i Informació Ciutadana de 28/02/08, 
l’informe 36/07 de l’enginyer municipal de 09/10/07 i l’informe de serveis econòmics núm. 
05/08 de 07/02/08. 
 
Vist l’informe 8/08 de secretaria  de 28/02/08 i l’informe de la interventora 11/08 de 
28/02/08. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa extraordinària de data 4 de març de 
2008, proposo al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2008 i següents la modificació  de les 
ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
 

A) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

 
S’ajusta el punt 3 de l’article 9è. Coeficients de situació, reduint els coeficients 
aplicables a les zones A i B amb efectes retroactius a 1 de gener de 2008 donat que els 
valors són més favorables per les persones interessades, el qual quedarà redactat de la 
següent manera:  
 
“CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PUBLIQUES 
 

Zona A B C 

Coeficient aplicable 3,70 3,60 3,80 

“ 
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B) Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius.  

 
Es modifica el redactat del punt 3, s’elimina el punt 4 i  passa a ser gratuït el punt 5 de 
l’epígraf 3, de l’article 7è. Tarifa, el qual quedarà redactat de la següent manera: 
 
“3.- Per compulsa de documents: 

 Quan l’Ajuntament de Cubelles requereixi a l’interessat la compulsa de la 
documentació per efectuar algun tràmit ................................................   Gratuït  

 

 Quan la compulsa es realitzi a petició de l’interessat, es cobrarà per foli compulsat 
de la següent manera 
 
- De 0 a 5 compulses .................................................  3,01 €/compulsa 
- De 6 a 10 compulses ................................................  2,50 €/compulsa 
- D’11 a 20 compulses ................................................  2,00 €/compulsa 
- De 21 a 50 compulses     ..........................................  1,50 €/compulsa 
- A partir de 50 compulses .........................................  1,00 €/compulsa 

 
 4.- Certificats de cadastre, rendes, béns i recaptació:   Gratuïts 
 
 5.- Declaració jurada davant del secretari de la Corporació    12,02 €  
 
 6.- Certificats i informes emesos a sol·licitud de la persona 
      interessada per part de funcionaris/es d’habilitació nacional  21,00 €  
 
 7.- Altres documents emesos a sol·licitud de la persona interessada 15,00 €” 
 

C) Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. 

 
Es modifiquen els punts 1 i 2 de l’article 7è. quota tributària, incrementant els valors 
en un 17,93% de mitja i arrodonint els valors a 2 decimals, el qual quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
“Article 7è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària se'n desprendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base 
imposable: 

 
a) El  0,90 % quan es tracti d'obres i/o instal·lacions en general. 
 
b) Quan es tracti d’obres de primer establiment en sòl urbà es graduaran els següents 

percentatges en funció del tipus d’obra de que es tracti: 
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Construccions unifamiliars aïllades 0,90 % 
Construccions plurifamiliars  0,92 % 

 
c) El 3,53% quan es tracti d’obres d’enderroc d’habitatges o instal·lacions sense que 

existeixi el corresponent expedient de ruïna. 
d) El 4,40% quan es tracti d’obres i/o instal·lacions que per la seva complexitat tècnica 

requereixin informes externs o d’altres administracions. 
e) En els moviments de terra, s’aplicaran per cada m3 de buidar o omplir de terra, 0,25 

€. 
f) 8,56 € per m2. de cartell, en el supòsit 1. c) de l’article anterior. 

 
g) Tramitació a instància de particulars de qualsevol figura de planejament urbanístic: 

0,02 € per m2. o fracció amb un mínim de 697,50 €. En cas que el sol·licitant hagi de 
formular desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran 
de liquidar seran el 25 per cent de les que s’assenyalen anteriorment, sempre que 
l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament. 

 
h) En els casos d’inici d’expedient de ruïna a instància del particular: 727,62 €. 

 
i) En el supòsit d’expedient de legalització d’obres regulades en l’apartat 2n. de l’article 

11è, s’augmentarà en un 100 per cent la quota resultant de l’aplicació sobre el 
pressupost del tipus de gravamen corresponent. 

 
j) Llicències de parcel·lació i tramitació d’expedients de reparcel·lació urbanística: 0,02 

€ per m2. amb un mínim de 234,62 €. 
 
2. S’aplicarà en els supòsits enumerats en els apartats a) i b) un mínim de 36,68 €.” 

 

D) Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa de clavegueram. 

 
Es modifica el punt 2 de l’article 5è. Quota tributària, incrementant els valors en un 
2,35%, el qual quedarà redactat de la següent manera. 
 
 “2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 
depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, 
utilitzada en la finca. 
 
A aquests efectes, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
 

 
Quota mínima 

 
0,6346 €/abonat/mes 
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Consum aigua: 
Fins a 15 m3/abonat/mes 

 
0,0736 €/m3 reg. 

Consum aigua: 
Excés 15 m3/abonat/mes 

 
0,1338 €/m3 reg. 

 
 

E) Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 
Es modifica el punt 1 de l’article 6è. Quota tributària  incloent l’apartat I) el qual 
quedarà redactat de la següent manera: 
 
“ I) Per delimitació i pintat del gual al terra amb pintura de senyalització d’acord amb la    
normativa vigent    50,00.-€” 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona aquest acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals, els qui 
tinguin un interès directe, en els termes previstos en l’article 18 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública, sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text íntegre 
de la modificació. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments 
de Governació i d’Economia i Finances. 
 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta.  
 
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova per unanimitat. 
 
La Sra. Alcaldessa pren la paraula i diu lamentar la situació que s’ha donat a la sessió 
del Ple d´avui; afegeix que l’equip de govern intentarà rebaixar la crispació i entrar en el 
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diàleg per tal que tots els regidors del Consistori treballin conjuntament. Finalment, 
demana disculpes a la ciutadania per aquestes maneres intolerants. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 21:30 hores.  


